


٢الصفحة

الفعل املضارع
ونون أقبلن فعل ينجيل...بتا فعلت وأتت ويا أفعيل 

فعل مضارع ييل مل كيشم...احلرف كهل ويف ومل سوامها
)املايض واملضارع واألمر(

.ينقسُم الفعل باعتبار زمانه إِىل ماٍض ومضارٍع وَأمر
.كجاء واجتهَد وَتعّلمَ ما دلَّ عىل معنًى يف نفسه مقرتٍن بالزمان املايض فاملايض 

. كتبتام. كتبِت . كتبَت . "أو تاء الضمري، مثل" كتبْت "وعالمتُه َأن يقبَل تاء التأنيِث الساكنَة، مثل 
".كتبْت . كتبتنَّ . كتبتم

جييُء وجيتهُد "ما دلَّ عىل معنى يف نفسه مقرتٍن بزماٍن حيتمل احلاَل واالستقباَل، مثل واملضارعُ 
."ويتعلَّمُ 

".لْن َأتأخرَ . َملْ َأكسْل . سوف نجيءُ . سيقول"مثل " لن"أو " مل"أو " سوَف "أو " السنيَ "وعالمُته أن يقبل 
ِجيْء واجتهْد "ما دلَّ عىل طلب وقوِع الفعل من الفاعل املخاطب بغري الم األمر، مثل واألمر
".وتعَلمْ 

صفات الفعل
)الفعل املتعدي(

ى َأثُرُه فاعَله، ويتجاوزه إىل املفعول به .الفعل املتعّدي هو ما يتعدَّ
.إما متعٍد بنفسه، وإما متعٍد بغريهالفعل املتعدي

متعٍد إىل مفعول به واحد، ومتعد إىل مفعولني، ومتعد :أقسامينقسم الفعل املتعدي إىل ثالثة 
.إىل ثالثة مفاعيل

.القصَب الفالُح َزَرعَ 
.رأيت الصلَح خَريا

ُت  .ُمفيداً اللعَب الغلامنَ أْخَربْ



٣الصفحة

)الفعل الالزم(
.نفِس فاعلهيفالفعُل الالزُم هو ما ال يتعدى أثُرُه فاعَلُه، وال يتجاوُزه إىل املفعول به، بل يبقى 

.نام الطفُل ، قام زيٌد : مثاله 
َزةٌ الثُّالثِيالفعلأوليفزيدإذا ىثانيه،ُضعِّفأوَمهْ ىالزمًا،كانإِنْ لواحدتعدَّ الثننيوتعدَّ
.لواحدمتعدياأْصلهكانإن

الزائرَ َأْجَلْسُت : الزائرُ َجَلَس 
ْحُت : باجلائزةالولُد َفِرَح  .باجلائزةالولَد فرَّ

)املعلوم واملجهول(
.الباُب ُفتَِح : الباَب الولُد َفَتَح 

.فالفعل املعلوم ما ُذكر فاِعلُه يف الكالم
فإن كان ، من األغراضوالفعُل املجهول ما مل ُيذكر فاعله يف الكالم بل كان حمذوفًا لغرضٍ 

ُكِرس . "كرس وَأكرم وتعلم واستغفرماضيًا ُيكرس ما قبل آخره، وُيضم كل ُمتحرك قبله، فتقوُل 
َم واْسُتْغِفرَ  "واكِرَم وُتعلِّ

لُه، وُيفتح ما قبَل آخره، فتقول يف  َيكِرسُ وُيكِرُم وَيتعلمُ وإن كان مضارعًا ُيضّم اوَّ
".وُيكَرُم وُيتعلَُّم ويستغَفرُ ُيكَرسُ "وَيستغِفُر 

.أما فعُل األمِر فال يكوُن جمهوالً أبداً 
بناء ما قبل آخره حرف علة للمجهول

للمجهول، ُيقَلب حرُف املدِّ ألفا، فتقول - الذي قبَل آخِره حرُف مدٍّ - بناُء املضارع أريدوإذا 
".وَيستتيُب ُيستطاُع وُيستتاُب ، ويف يستطيُع "ُيقاُل وُيباعُ "يقوُل ويبيعُ يف 

)الصحيح واملعتل(
.إىل قسمِني صحيٍح، وُمعتلٍّ -باعتبار قوِة أحرفه وَضعفها - ينقسم الفعُل 

".كتَب وكاتَب "ما كانت أحُرفه األصلية أحرفًا صحيحة مثل فالصحيح



٤الصفحة

.وهو ثالثة أقساٍم ساِملٌ، ومهموٌز، وُمضاَعٌف 
فًا، مثل . ما مل يكن أحُد أحرفِه األصلّيِة حرَف عّلةفالسامل كتب وذهب "وال مهزة، وال مضعَّ
".وعلمَ 

.ما كان أحُد أحرفِه األصليِة مهزةواملهموز
.كقَرأ، ومهموَز الالم كسأَل ، ومهموُز العني كأخذوهو ثالثة أقساٍم مهموُز الفاء 

.ما كان أحُد أحرفِه األصليِة ُمكّررًا لغِري زيادةواملضاعُف 
.كَزلَزَل ودمدمَ ، ومضاَعٌف ُرباعّي كمدَّ وَمرَّ وهو قسامن مضاَعٌف ُثالثيٌّ 

ُر زائداً  َب واشتدَّ وادهامَّ واعشوشَب - فإن كان املكرَّ فال يكون الفعل مضاعفاً –كعظََّم وَشذَّ
".َوَعَد وقاَل وَرمى"ما كان أحد أحرفِه األصليَّة حرَف ِعلَّة، مثل والفعُل املعتلُّ 

األلف والواو والياءوحروف العلة 
.وهو أربعُة أقسام مثاٌل، وأجوٌف، وناقٌص، َولفيٌف 

.كَوَعَد وَوِرَث ما كانت فاُؤُه حرَف علَّة فاملثال
.كقاَل وباعما كانت عينُه حرَف علة واألجوُف 
.كَرِيضَ ورمىما كانت الُمه حرف علة والناقُص 
".َطوى وَوىف"ما كان فيه حرفاِن من أحرف العلة أصليَّان، نحو واللَّفيُف 

.وهو قسامِن لفيٌف مقروٌن، ولفيٌف مفروق
".طوى ونوى"ما كان َحرفا العلِة فيه ُجمتمعِني، نحو فاللَّفيف املقرون

".وَوقىَوىف"ما كان حرفا العلِة فيه ُمفرتقِني، نحو واللفيُف املفروُق 
د- يف املضارع واملزيِد فيه - وُيعَرُف الصحيُح واملعتلُّ من األفعاِل  جوع إىل املايض املجرَّ .بالرُّ



٥الصفحة

)املجرد واملزيد فيه(
وال ِعربَة . إما ثالثّي األحرِف، وهو ما كانت أحرفُه األصلية ثالثةً -بِحَسِب األصِل - الفعُل 
دحَرَج "وإما ُرباعيَّها وهو ما كانت َأحرفُه األصليه أربعًة وال عربَة بالزائد، مثل بالزائد

".َوتَدحرَج َوقشعَر واقشعرَّ 
ٌد وإما مزيٌد فيه .وكلٌّ منهام إما جمرَّ

".ذهَب ودحرَج "، مثل ) أي، ال زائَد فيها(فاملجرُد ما كانت أحرُف ماضيه كلُّها أصلية 
".أذهَب َوتدحرَج "زيُد فيه ما كان بعُض أحرِف ماضيِه زائِدًا عىل األصل، مثل وامل

ٌة جيمعها قولك  ".سألُتمونيها"وحروُف الزيادة عَرشَ
ُد ثالثة أحرف وأكثر ما ،واكثر ما يكون عليه أربعة أحرف،وأقلُّ ما يكوُن عليه الفعُل املجرَّ

.ينتهي بالزيادة إىل ستَّة أحرف
د قسامنِ  والفعل املجرَّ

ٌد ثالثّي، وهو ما كانت أحرف ماضيه ثالثًة فقْط من غري زيادةٍ  ذهَب وقرأ "عليها، مثل جمرَّ
".وكتَب 

، وهو، ما كانت أحرُف ماضيه أربعًة أصلية  ٌد رباعيٌّ دحرَج "مثلفقْط، ال زائَد عليها جمرَّ
".ووسوَس وزلزَل 

واَملزيُد فيه قسامن أيضاً 
، أو "َأكرم"مزيٌد فيه عىل الثُّالثي، وهو ما زيَد عىل أحرف ماضيه الثالثة حرٌف واحٌد، مثل 

".َاستغفر"، أو ثالثة أحرٍف مثل "انطلَق "حرفاِن، مثل 
باعي، وهو ما زيَد فيه عىل أحرف ماضيه األربعة األصليِة حرٌف واحٌد  وَمزيٌد فيه عىل الرُّ

".احرنجمَ "، نحو ، او حرفان"َتزلزَل "نحو 



٦الصفحة

)اجلامد واملترصف(
دًا عن الزمان واحلَدِث اُملعتربيِن يف  الفعُل اجلامد هو ما أشبَه احلرَف، من حيث أداؤه معنًى ُجمرَّ
َل من صورةٍ إىل صورة، بل  األفعال، فلِزَم ِمثله طريقٍة واحدٌة يف التعبري، فهو ال َيقبَُل التحوُّ

".ليَس وَعسى وَهبَّ ونِعَم وبِئَس "ُيزايُِلها وذلك مثل يلَزُم صورًة واحدًة ال 
َس " (ُعسى وليَس ونِْعَم وبِئس وتبارك اهللا"، مثل صيغَة املايضوهو، إما ان ُيالزَم  أي تقدَّ

هَ  َهْب "، مثل صيغَة األمر، أو ) بمعنى يصيُح وَيِضجُّ " (ُبطَهي "، مثل صيغَة املضارع، أو ) وتنزَّ
."وتعاَل وهاِت 
ِف " قلَّام"ومثل  فيهنَّ زادة للتوكيد، ) ما(فإنَّ طاملا وكُثَر ما، وَقُرصَ ما، وَشدَّ ما"يف عدم التَّرصُّ

.وال َيليهّن إال فعٌل، َفُهنَّ كقلام. كافٌة هلنَّ عن العمل، فال فاعَل هلنَّ 
فأما ،بالرتكيب احلادث فيهام) طل وقّل (فارقت "قال يف لسان العرب ( هو ما الفعُل املترصِّ

مل ُيشبِه احلرَف يف اُجلمود، أي يف لُزومه طريقًة واحدًة يف التعبري النه يُدلُّ عىل َحدث مقرتن 
َل من صورة إىل صورة ألداِء املعاين يف أزمنتها املختلفة .بزمان، فهو َيقبَل التحوُّ

ف وهو ما يأيت منه األفعال وهو قسامن "كتَب ويكُتُب واكتُْب "مثل،الثالثُة باطِرادٍ تامُّ الترصُّ
.وهو كلُّ األفعال، إِال قليال منها

ِف  كاَد َيكاُد، وأوشَك "مثل إما املايض واملضارع، ،وهو ما يأيت منه فعالِن فقطوَناقُص التَّرصُّ
، وما َبِرَح وما َيربُح  وكلُّها من األفعال ،"ُيوشُك، وما زاَل وما يزاُل، وما انفكَّ وما ينفكُّ

".َيَدُع وَدْع وَيَذُر وَذرْ "وإما املضارع واألمر، نحو . الناقصة
أصٌل َصَدَر عنه كلُّ املشتّقات، ِمَن األفعال والصفات التي ُتشبهها وأسامِء الزمان فاملصدرُ 

.واملكان واآللة واملصدر امليمي



٧الصفحة

توكيد الفعل
.التَّوكِيدِ بِنُونُيَؤكدالاْملَاِيض 

.ُمْثَبتاً ُمْسَتْقبًَال،الالَّم،ِمنَ َمْفُصولٍ غْريَ لقسم،جواباكانإَِذاَتوكِيُدهُ َجيُِب اْملَُضاِرعُ 
الَوَطنأخدمُ َلَسْوفوَحقِّك:غري مؤكد... الَوَطنَ ألَْخُدَمنَّ وَحقِّك: مؤكد

اآلنَ بَواجبيألقومُ واهللاُ ...  بَِواِجبيألقوَمنَّ َواهللاِ
أساعُدكالَ َتاهللاِ.. ألَُساِعَدنََّك َتاهللاِ 

.طلببَأَداةِ أوْ َما،يفاُملْدَغَمةِ بإنِ َمْسُبوقاً كانَ إَذاَتْوكِيُدهُ ُجيوزُ اْملَُضاِرعُ 
ا: مؤكد  َلمْ تسافَرنَّ إِمَّ ا:  غري مؤكد َتتَعَّ َتتََعلَّمْ تسافرْ إِمَّ

اْملِْسكِنيَ لرتَحمِ املِْْسكِنيَ لرتَمحنَّ 
يْف؟ِيف ُتَسافَِرنَّ هْل  يْف؟يفتسافرُ َهْل الصَّ الصَّ

اِجلدالِ ِمنَ تكثرْ الَ اِجلَدالِ ِمنَ ُتْكثَِرنَّ الَ 
وجيوزهذاوالتمني،والتحضيضوالعرضواالستفهاموالنهياألمر: الطلبحتتيدخل

أما،غريجزاءأداةأومل،أووحدهاالزائدةماأوالنافية،بالاملسبوقاملضارعتوكيدقلةعىل
.الفصيحالكالميفتأكيدهامتنعذكرممابأداةاملضارعيسبقملفإذا

ْ لَِقَسمَجَواباً كانَ إَِذا: األوىل: َحاَلَتِني يفَتْوكِيُدهُ َيْمَتنِعُ اْملَُضاِرعُ  وُجوِب َرشوطيستْوِف َوَمل
ْ إَِذا: الثَّانِيَّةالتَّْوكِيِد، َعُل بَِام ُيْسَبْق َمل .جائزاً َتْوكيَدهُ َجيْ

.توكيدهجيوزاألمرفِْعُل 
اْلُفُقَراءِ ساِعدِ اْلُفَقَراءَ ساعَدنَّ 

النَّفَقاِت يفاقتِصْد النَّفَقاِت ِيف اقتصَدنَّ 
دأَذا :اآلتيةاألحكامَعَلْيهِ َجرْت بِالنُّونِ اُملَضاِرعُأكِّ

ْفعِ ضمةُ ُحتذف- أ .ُنونهأوْ الرَّ
ِمريِ اْملُْسنَُد - ب .ياءً فيهِ النَّاقِصِ َألُِف وُتقَلبآخُرهُ ُيفَتحالظَّاِهرِ االسمأوْ اْملُْستَرتِ للضَّ



٨الصفحة

.َثقيَلةً النُّونُ فيهِ ُتْكَرسُ االْثنَنيِ ألَلِِف اْملُْسنَُد - ج
.َمْكُسوَرةً َثِقيَلةً إِالَّ ُنوُنهَتُكونُ والَ النُّوَنِني،َبْنيَ َألٌِف فيهِ َتْفِصُل النِّْسَوةِ لِنُونِ اُملسنَُد - د

َامَعةِ واوأواملخاطبةلياءِ اْملُْسنَُد -هـ َذُف اْجلَ َياءُ َفَتْبَقىباأللف،املعتليفإِالَّ َواْلَواُو،اْلَياءفيهِ ُحتْ
َامَعةِ َوَواوُ َمْكُسورةً اُملَخاَطَبةِ  .َمْضُموَمةاْجلَ

لتصربنانِّ تصْربنَ أنتنلتصَربانِّ تصربانَأْنتاملتصربنَّ تْصِربُ أنَت - أ
ينأنِت  ونَ َأْنُتمْ لتصِربنَّ َتْصِربِ لتصُربنَّ َتْصِربُ

لتقضينانِّ تقِضنيَ أنتنلتقضَيانِّ َتْقِضَيانِ َأْنُتَمألتقضَنيَّ تْقِيض أنَت - ب
لتقُضنَّ تقُضونَأْنُتمْ لتقِضنَّ تقِضنيَ َأْنِت 

لتدنَوانِّ تدنوانِ لتدُنَونّ تدُنو- ج
لتْدُننَّ تدنِنيَ لتدنونانِّ تدُنونَ 

لرتَضْينَانِّ ترَضْنيَ لرتضيانِّ ترضيانِ لرتَضَنيَّ ترَىض - د
لرتَضُونَّ ترَضْونَ لرتَضِنيَّ َتْرَضْنيَ 



٩الصفحة

اشتقاق املضارع
له وأحرف املضارعة ،ُيؤخُذ املضارُع من املايض، بزيادة حرٍف من أحرف املضاَرعة يف أوَّ

".َأذهُب وتذهُب ونذهُب ويذهُب "مثل " اهلمزُة والتاُء والنوُن والياءُ "أربعٌة، وهي 
".أكتب"للمفرد املتكلم مثل فاهلمزة

تكتب يا عّيل وتكتبني يا فاطمة "لكل خماطب وخماطبة وللغائبة الواحدة والغائبتني مثُل والتاء
وفاطمة ،يا تلميذتان وتكتبون يا تالميذ وتكتبني يا تلميذاتوتكتبان يا تلميذان وتكتبان 

."تكتب والفطمتان تكتبان
".نكتب"جلامعة املتكلمني وللمتكلم الواحد املعظم نفسه مثل والنون
التلميذ يكتب والتلميذات يكتبان "ئبَِني والغائِبَني والغائبات مثُل اللغائب الواحد والغوالياء

".يكتبون والتليمذات يكتبنوالتالميذ 
لُه بعد دخول حرف املضارعة، فتقول يف  سأَل "وإن كان املايض عىل ثالثة أحرف، ُيسّكُن أوَّ

، فهو مفتوٌح، أو مضموٌم، أو مكسوٌر، حَسَب ما هوأما ثاني".َيسأُل وَيأخُذ وَيكُرمُ " "وأخَذ وكُرمَ 
."َيعلُم وَيكتُُب وَحيِمُل "تقتضيه اللغة، مثُل 

له مهزٌة زائدة، ُحتذف وُيكرس ما قبل آخره،  وإن كان عىل أربعة أحرف فصاعدًا، فإن كان يف أوَّ
له تاٌء زائدٌة، يبق ". ُيكِرُم وَينطلُِق وَيستغِفرُ " "أكرَم وانطلَق واستغفرَ "فتقوُل يف  وإن كان يف أوَّ

له مهزٌة وال تاٌء " يتكلُم ويتقابُل ""تكلََّم وتقابَل "حاله بال تغيري، فتقوُل يف عىل وإن مل يكن يف أوَّ
".ُيعظُِّم وُيبايِعُ " "َعظََّم وبايعَ "يكرس ما قبل آخره، فتقوُل يف زائدتان

، إال إذا كان الفعُل عىل أربعة "َيعلُم وُجتتهُد وتِتغفرُ "وحرُف املضارعة يكوُن مفتوحًا، مثُل 
."ُيكِرُم وُيعظِّمُ "ثُل أحرف، فهو مّضموٌم م

مهزُة الفصِل 
ل الكلمة زائدةٌ ) وتسمى مهزَة القطِع أيضاً ( وحكُمها أن ُتكتَب وُتلفَظ حيثام هي مهزٌة يف أوَّ

."َأكتُب وُأكرُم وَأنطلُق وَأستغِفرُ "،ويف املضارع اُملسند إىل الواحد املتكلم مثُل وقعْت 
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)ترصيف الفعل مع الضامئر(
ُف املايض واملضارع عىل أربعة عرش مثاال ثالثة منها للغائب، وثالثة للغائبة، وثالثة  ويترصَّ

ثالثةُف األمر عىل ستة أمثلة للمخاطب، وثالثة للمخاطبة، واثنان للمتكلم، ويترصَّ 
.للمخاطب وثالثة للمخاطبة

.ويأيت املضارع، من املعتل اآلخر بالواو، بلفظ واحد جلامعتي الذكور واإلناث)١(
إال أن الواو مع مجاعة الذكور هي " الرجال يدعون ويا رجال تدعون، والنساء يدعون"فتقول 

والواو مع مجاعة اإلناث هي الم الكلمة اتصلت بنون ،ضمري اجلمع، والم الكلمة حمذوفة
.من الفعل يشءُ النسوة، ومل حيذف

يأيت املضارع من املعتل اآلخر باأللف أو الياء بلفظ واحد للواحدة املخاطبة ومجع اإلناث )٢(
إِال أن التاء مع املخاطبة " ترضني ومتشني يا فتاة وترضني ومتشني يا فتيات"املخاطبات، فتقول 

ات هي الم الكلمة الواحدة هي ضمري اخلطاب، والم الكلمة حمذوفة، والياء مع املخاطب
.اتصلت هبا نون النسوة، ومل حيذف من الفعل يشءٌ 

وال ُيعَرُب منه إال ما أشبه االسم، وهو الفعل املضارع الذي مل تتصل به نونا ،الفعل كله مبني
.التوكيد وال نون النِّسوة

.واملعنىوهو يكون بينهام من جهتي اللفظ . وهذا الشبه إنام يقع بينه وبني اسم الفاعل
فيكتُب عىل وزنأما من جهة اللفظ، فألهنام متفقان عىل عدد األحرف واحلركات والسكنات

وأما من جهة املعن) . ُيكَرمُ (وُمكِرٌم عىل وزن ) كاتب(
، أي مشاهبًا، فإن املضارعة )ُمضارعاً (هذه املشاهبة يسّمى هذا الفعل وباعتبارواالستقبال 

.أي يشاهبه،"هذا ُيضارُع هذا"معناها املشاهبُة، ُيقال 
فإن اتصلت به نون التوكيد، أو نون النسوة، ُبني، ألن هذه النُّونات من خصائص األفعال، 

.فاتصاُلُه هينَّ ُيبِعُد َشبهُه باسم الفاعل فريجُع إىل البناء الذي هو َأصل يف األفعال
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)إعراب املضارع وبناؤه(
وإعراُبه إما لفظي، . إذا انتظم الفعل املضارع يف اجلملة، فهو إما مرفوع أو منصوب، أو جمزوم

.وإما تقديري، وإما حميل
َرة نحو )يفوُز املتقون(وعالمة رفعه الضمُة ظاهرًة، نحو  ، "يعلو قدُر من يقيض باحلق"، أو مقدَّ

.َخيشى العاقل رّبهُ "ونحو 
".لن أخشى إال اهللا"، أو مقدرة، نحو "لن أقول إال احلُق "وعالمة نصبه الفتحة ظاهرة، نحو 

".مل َيلْد ومل ُيولْد "وعالمة جزمه السكون نحو 
وإنام يعرب املضارع بالضمة رفعًا، وبالفتحة نصبًا، وبالسكون جزماً إن كان صحيح اآلخر، 

.ءومل يتصل بآخره يش
". مل َيسَع، ومل يرِم، ومل يدعُ "فإن كان معتل اآلخر غري متصل به يشء جزم بحذف آخره نحو 

.وتكون عالمة جزمه حذف اآلخر
وإن اتصل بآخره ضمري التثنية أو واو اجلامعة، أو ياء املخاطبة، فهو معرٌب باحلرف، بالنون 

إن َيلَزُموا معصية اهللاِ، فلن "وبحذفها جزمًا ونصبًا، نحو "يكتبان ويكتبون وتكتبني"رفعًا، نحو 
".يفوزوا برضاه

وإن اتصلت به إحدى نوين التوكيد، أو نون النسوة، فهو مبني، مع األولَيِني عىل الفتح 
رفعه ونصبه ويكون" الفتيات يكْتبنَ "ومع الثالثة عىل السكون نحو،"يكُتبَْن ويكَتبنَّ "نحو 

.وجزمه حينئذ حملياً 
فإن مل يتصل آخُره بنوِن التوكيِد مبارشًة بل فِصَل بينهام بضمري التثنية، أو واو اجلامعة، أو ياِء 

وال فرق بني أن . املخاطبِة، مل يكن مبنيًا، بل يكوُن ُمعربًا بالنون رفعًا، وبحذفها نصبًا وجزماً 
َتكتبوَننَّ "، ألن األصل يكُتُبنَّ وتكُتبِنَّ "ا نحو " يكتبانّ "

".وتكُتبينَنَّ 
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حذفت نون الرفع، كراهية اجتامع ثالث نونات نون الرفع ونون التوكيد املشددة ثم حذفت (
) .واو اجلامعة وياء املخاطبة، كراهية اجتامع ساكنني الضمري والنون األوىل من النون املشددة

دَة، إن وقعت بعَد ألف الضمري، ثبتِت األلُف وُحذفت نون واعلم أنَّ  نوَن التوكيِد املشدَّ
الرفع، دفعًا لتوايل النوناِت، غَري أن نوَن التوكيِد ُتكَرسُ بعَدها تشبيهًا هلا بنون الرفِع بعَد ضمري 

."يكُتبانِّ "اُملثنَّى، نحو 
أما الواو . فت نون الرفِع دفعًا لتوايل األمثالوإن وقعت بعَد واو اجلامعة، أو ياء املخاطبِة، ُحذ

اجلامعة، وكِرست ياء املخاطبة،والياء، فإن كانت حركُة ما قبَلهام الفتَح ثبتتا، وُضّمت واوُ 
وإن كان ما ". ختَشُونَّ وترِضنيَ "َخيَشْون وَترَضني ، فتقوُل يف وبِقي ما قبلهام مفتوحًا عىل حاله

حذرًا من التقاء الساكنني، وَبقَيْت حركُة . َقبَل الواو مضمومًا، وما قبل الياء مكسورًا ُحِذَفتا
".تكُتبنيَّ وتكتبِنَّ وتغُزنَّ وتغِزنَّ "تكُتبوَن وتكُتبَني وتغزوَن وتغزين ما قبلهام، فتقوُل يف 

دُة  وجب الفصُل بينهام بألٍف، كراهية توايل النونات، وإذا َويل نوَن النِّسوةِ نوُن التوكيد املشَّ
.أما النوُن املخففُة فال َتلَحُق نوَن النسوة" ِيكتْبنانّ "نحو 

.وحكم نوين التوكيِد، مَع فعل األمر، كحكمهام مَع املضارع يف كل ما تقدمّ 
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املضارع املرفوع
َد من النواصب واجلوازمِ  ده من ناصٍب أو جازمٍ . ُيرفع املضارُع، إذا جترَّ .ورافُعُه إنام هو جترُّ

وهو عامل معنوي، كام أن العامل يف ،فالتجرد هو عامل الرفع فيه، فهو الذي أوجب رفعه(
.نصبه وجزمه هو عامل لفظي ألنه ملفوظ

"الجتهدنَّ "
"الفتياُت جيتهْدن"ونحو 

ُحُروف َوذكرت َأنه َال ُبد أَن يكون ِيف َأوله حرف من:": رشح قطر الندىذكر ابن هشام يف 
َوتَسمى َهِذه اْألَْرَبَعة َوتقومنقوم وأقوم َويقومَنْحو النُّون َواْأللف َواْلَياء َوالتَّاءنأيت َوِهي 

َام ذكرت َهِذه األحرف بساطا ومتهيدا لْلحكم الَِّذي بْعدَها َال ألعرف َهبا  أحرف املضارعة َوإِنَّ
أكرمت زيدا وتعلمت اْملَْسأَلَة ا وجدناها تدخل ِيف أول اْلِفْعل اْملَاِيض َنْحو ناْلِفْعل املَُْضارع ألَن
َواء نَّاء َوإِنََّام ويرنأت الشيبيِه نرجسا إِذا جعلت فِ ونرجست الدَّ إِذا خضبته بالريناء َوُهَو اْحلِ

َوَما فرغت من ذكر َعَالَمات املَُْضارع رشعت ِيف ،َعَلْيهِ ملاْلُعْمَدة ِيف َتْعِريف اْملَُضارع ُدُخول 
َأما حكمه بِاْعتِبَار ذكر حكمه َفذكرت َأن َلُه حكمني حكام بِاْعتَِبار َأوله َوحكام بِاْعتَِبار آِخره فَ 

ُه ي أحرف َسَواء َكاَنت كلَها أصوال أربعةُأْخَرى فيضم إِن َكاَن املَْاِيض يفتحَتاَرة وَ ضمَأوله َفإِنَّ
َفإِن اْهلمَزة فِيِه َزائَِدة اكرم يكرمَأو َكاَن َبْعضَها أصال َوَبعضَها َزائِدا َنْحو دحرج يدحرجَنْحو 

رضب يْرضبَنْحو َفاْألولإِن َكاَن اْملَاِيض أقل من اْألَْرَبَعة َأو َأكثر ِمنَْهاكرم َويفتحِألَن َأصله 
َوأما حكمه اْنطلق ينْطَلق واستخرج يْستَْخرجَنْحو َوالثَّاِين َوذهب يذهب َودخل يْدخل

ُه َتاَرة  َفَهِذِه َثَالث يعربة َوتارَ يْبنى عىل اْلَفتْحَوتاَرة يْبنى عىل الّسُكونبِاْعتَِبار آِخره َفإِنَّ
.حاالت آلخره

َناث َنْحو مَفَأما بِنَاُؤه عىل الّسُكون ف والوالداتوالنْسَوة يقمنرشوط بَِأن يتَّصل بِِه نون اْإلِ
بَّْصنَ  َواْلِفْعل َعفا يْعُفوِألَن اْلَواو َأْصلِيَّة َوِهي َواو إِالَّ َأن يعفونَوِمنْه يرضعن واملطلقات َيَرتَ

عىل املطلقات ووزنه يفعلن َمْبنِّي عىل الّسُكون التصاله بالنُّون َوالنُّون َفاعل ُمْضمر َعائِد
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َجال يعفونِيف َقْولك كيعفونَوَلْيَس َهَذا  ِألَن تِْلَك اْلَواو ضمري َجلامَعة املذكرين كالواو ِيف الرِّ
إِالَّ َأن الَمة الّرْفع ووزنه يعفرن َوَهَذا ُيَقال فِيِه وواو اْلِفْعل حذفت َوالنُّون عَ قوُموَن َقْولك ي

فمرشوط بِأَن تبارشه نون بِنَاُؤه عىل اْلَفْتحَوأما ..إِالَّ َأن يقوُموابَِحْذف نونه َكَام َتقول يعفوا
واحرتزت بِذكر اْملُبَاَرشة من }٤:اهلمزة{]AFC[التوكيد لفظا وتقديرا َنْحو 

»[}٨٩:يونس{],+*()'&[نَْحو قَْوله تَعَاَىل 

¬®Æ[}١٨٦:آل عمران{]&'()*فَإِن }٢٦:مريم{]4
َمْبنِّي اْأللف ِيف األول َواْلَواو الثَّاِين َواْلَياء ِيف الثَّالِث فاصلة َبني الِْفْعل َوالنُّون َفُهَو ُمعرب َال 

G[َتَعاَىل َوَكَذلَِك لَو َكاَن اْلَفاِصل َبينهَام ُمَقدرا َكاَن اْلِفْعل َأْيضا معربا َوَذلَِك َكَقْولِه
HIJKY[}٨٧:القصص{]°Æ[}مثله }١٨٦:آل عمران

اِزم  ِفيًفا لتوايل اْألَْمَثال ثمَّ التقى ساكنان َأصله قبل ُدُخول اْجلَ غري َأن نون الّرْفع حذفت َختْ
اِزم َوُهَو َال الناهية حذفت النُّون َفالتقى ساكنان اْلَواو َوالنُّون فحذفت ي صدوننك َفَلامَّ دخل اْجلَ

َوُهَو الضمة َوقدر اْلِفْعل معربا َوإِن َكاَنت النُّون اْلَواو العتالهلا َوُوُجود َدلِيل يدل َعَلْيَها 
ُمَباَرشة آلخره لفظا لَكوهنَا ُمنَْفِصَلة َعنُه َتْقديرا َوقد َأرشت إَِىل َذلِك ُكله ممثال َوأما إعرابه َفِفيَام 

.يقوم زيد َولْن يقوم زيد َومل يقم زيدعدا هَذْين اْملَْوِضَعْنيِ َنْحو 
تقدير اإلعراب

ْعَراب َمخَْسة َأْنَواع َفالَِّذي يقدر اْإلِ
َرَكة لذاته َأحدَها ْرف اآلخر ِمنُْه َال يقبل اْحلَ ْعَراب َمجِيعَها لَكِن اْحلَ َما يقدر فِيِه حركات اْإلِ
اْلَفتى َجاَء اْلَفتى َوَرَأْيتَتقول اْلَفتىَوُهَو الَِّذي آِخره ألف َالِزَمة َنْحو اِالْسم اْملَْقُصورَوَذلَِك 

فتقدر ِيف األول ضمة َوِيف الثَّاِين َفْتحة َوِيف الثَّالِث كرسة َوُموجب َهَذا التَّْقِدير ومررت بالفتى
َرَكة لذاهتا  َأن َذات اْأللف َال تقبل اْحلَ
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َرَكة لذاته الثَّاِين  ْرف اآلخر ِمنُْه َال يقبل اْحلَ ْعَراب َمجِيعَها َال لَكون اْحلَ َما يقدر فِيِه حركات اْإلِ
َوَذلَِك ِألَن غالمي َوأخي َوأيبَنْحو اِالْسم اْملَُضاف إَِىل َياء اْملُتََكّلمَما اتَّصل بِِه َوُهَو ألجلبل 

فاشتغال آخر اِالْسم الَِّذي قبلَها بكرسة ألجل اْملُنَاسَبةَياء اْملَُتَكّلم تستدعي انكسار َما قبلَها
اْملُنَاسَبة منع من ُظُهور حركات االعراب فِيهِ 

ونعني بِِه اِالْسم اِالْسم املنقوصَما يقدر فِيِه الضمة والكرسة َفَقط لالستثقال َوُهَو الثَّالِث
داعيَكاْلَقاِيض والالَِّذي آِخره َياء مكسور َما قبلَها 

ابِع ْخيَشى َتقول ْخيَشىَما تقدر فِيِه الضمة والفتحة للتعذر َوُهَو اْلِفْعل املعتل بِاْأللف َنْحو الرَّ
فتقدر ِيف األول الضمة َوِيف الثَّاِين الفتحة لتعذر ُظُهور احلركات عىل زيد َولْن ْخيَشى َعْمرو 

اْأللف
اِمس زيد وبالياء َنْحو زيد َيْدُعوَما تقدر فِيِه الضمة َفَقط َوُهَو اْلِفْعل املعتل بِاْلَواو َنْحو اْخلَ

إِن َوتظهر الفتحة خلفتها عىل اْلَياء ِيف اْألَْسَامء َواْألَْفَعال وَعىل اْلَواو ِيف اْألَْفَعال َكَقْولِك َيْرِمي
X[}٣١:األحقاف{]JKLW[َتَعاَىل َقاَل اهللاَولْن َيْدُعوَ لن يْقِيضَ الَقاِيضَ 
YZ[\g[}٣١:هود{]»¼½¾¿Å[}١٤:الكهف{

يقوم عىل َأن اْلِفْعل اْملَُضارع إِذا جترد من الناصب واجلازم َكاَن َمْرُفوعا َكَقْولِك أمجع النحويون
ِقيق الرافع َلُه َما ُهَو َفَقاَل اْلفراء َوَأْصَحابه رافعه نفس َويْقعد َعْمروٌ زيٌد  َام اْختلُفوا ِيف َحتْ َوإِنَّ

َوَقاَل الْكَسائي ُحُروف املضارعة َوَقاَل َثْعَلب مضارعته لالسم ، جترده من الناصب واجلازم 
َذا إِذا دخل َعَليْهِ  اْمتنع َرفعه َأن َولْن َومل َوملاَنْحو َوَقاَل البرصيون ُحُلوله َحمل اِالْسم َقاُلوا َوِهلَ

َالن اِالْسم َال َيقع بْعدَها َفَليَْس ِحينَئٍِذ َحاال َحمل اِالْسم َوَأَصح اْألَْقَوال األول َوُهَو الَِّذي ْجيِري 
ء عىل َأْلِسنَة املعربني َيُقوُلوَن َمْرُفوع لتجرده من الناصب واجلازم َويْفسد َقول اْلكَسائي َأن ُجزْ 

ْمَلة ثمَّ ْحيَتاج كل  َام اْقتََضت إعرابه من َحْيُث اْجلُ ء َال يْعمل فِيِه َوَقول َثْعَلب َأن املضارعة إِنَّ ْ اليشَّ
ْعَراب إَِىل َعامل َيْقَتِضيِه ثمَّ يْلزم عىل املذهبني َأن يكون املَُْضارع َمْرُفوعا َدائِام  نوع من َأْنَواع اْإلِ
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َالن اِالْسم َال َيقع بعد ُحُروف هال يقومُ َقول اْلبَِرصيني ارتفاعه ِيف َنْحو َوَال َقائِل بِِه َويرد 
التحضيض

املضارع املنصوب
.ُينصُب املضارُع إذا سبقتُه إحدى النواصب

عىل األمهاِت أن "
".َيعنَني بأوالدهنَّ 

ونواصُب املضارع أربعُة أحرٍف، وهي
.} ُيريُد اهللاُ َأن ُخيفَف عنكم{، وهي حرُف َمصدِريٍة ونصٍب واستقبال، نحَو أنْ )١(

يريد اهللا التخفيف "وسميت مصدرية، ألهنا جتعُل ما بعدها يف تأويل مصدر، فتأويل اآلية 
وسميت حرف استقبال، ألهنا جتعل ،وسميت حرف نصب، لنصبها املضارع"عنكم

وكذلك مجيع نواصب املضارع متحضه االستقبال بعد أن كان ،املضارع خالصاً لالستقبال
".حيتمل احلال واالستقبال

.وال َتقُع بعد فعٍل بمعنى اليقِني والعلِم اجلازم
فٌة من  أفال {والفعل بعدها مرفوٌع، نحو ، "َنَّ أ"فإن وقعت بعَد ما يُدلُّ عىل اليقني، فهَي ُخمفَّ

.، أي أنُه ال َيرجع}َيَرْوَن أْن ال َيرِجُع إليهم قوالً 
وإن وقعْت بعَد ما يُدلُّ عىل ظنٍّ أو شبهِه، جاَز أن تكون ناصبة للمضارِع، وجاَز أن تكوَن 

َدة، فالفعُل بعَدها مرفوعٌ  فًة من املشدَّ ، } تكوَن فتنةٌ وَحِسبوا َأالّ {وقد ُقِرَئِت اآليُة . خمفَّ
والنصب ،"أن"ناصبٌة للمضارِع، وبرفعه عىل أهنا خمففٌة من " أنْ "، عىل أّن "تكون"بنصب 

والرفُع } أحِسَب الناُس أن ُيَرتكوا{َأرجح عنَد َعدِم الفصِل بينها وبني الفعِل بال، نحو 
كَقْد والسني وسوَف، " ال"هام بغري فإن ُفِصَل بين،والنصُب سواٌء عند الفصل هبا، كاآلية األوىل

َ الرفُع، وأن تكوَن  دة، نحو " أنْ "تعنيَّ فًة من اُملشدَّ ظننت َأْن قد تقوُم، َأو َأن ستقوُم، َأو َأْن "حمفَّ
".سوَف تقومُ 
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الناصبَة للمضارع، ال ُتستعمُل إالّ يف مقام الرجاء والطَّمِع يف حصوملا بعدها، " َأن"واعلْم أنَّ 
فجاز أن تقَع بعد الظّن وِشبهه، وبعد ما ال يدل عىل يقني أو ظن، وامتنع وقُوعها بعد أفعاِل 
اليقني والعلم اجلازم، ألن هذه األفعاَل إنام تتعلُق باملحقَّق، ال يناسُبها ما يدلُّ عىل غري حمقَّق، 

فة " أن"وإنام يناسبُها التوكيُد، فلِذا وجب أن تكون  دة املفيدِة للتوكيدالواقعُة ُخمفِّ .من اُملشدَّ
عىل وجهني اسم أن املفتوحة اهلمزة الساكنة النون: يف مغني اللبيب " أن  " ذكر ابن هشام عن 

وحرف 
عىل وجهني ضمري املتكلم يف قول بعضهم أن فعلت بسكون النون واألكثرون عىل واالسم

قولك أنت وأنت وأنتام وأنتم فتحها وصال وعىل اإلتيان باأللف وقفا وضمري املخاطب يف 
عىل قول اجلمهور إن الضمري هو أن والتاء حرف خطاب وأنتن 

واحلرف عىل أربعة أوجه
يف االبتداء فتكون أحدمهاأن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع وتقع يف موضعني أحدها

¯®¬»[}١٨٤:البقرة{]abcg`_^[يف موضع رفع نحو

°µ[}٢٥:النساء{]GHIJKLP[}٦٠:النور{ )]ÆÇ
ÈÉÊËÖ[}٢٣٧:البقرة{...

£¢¡�[بعد لفظ دال عىل معنى غري اليقني فتكون يف موضع رفع نحووالثاين

اآلية }٢١٦:البقرة{]=+*()[}١٦:احلديد{]¿¥¤
}٣٧:يونس{]¡jklmno[ونصب نحو أن تفعليعجبنيونحو 

]DEFGHY[}٥٢:املائدة{]jklt[}٧٩:الكهف{ (

¨§¦¥[}١٢٩:األعراف{]²Å±°¯®[( نحووخفض

©ª¸[}١٠:املنافقون{
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.[أن تكون خمففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقني أو ما نزل منزلته نحوالثاينالوجه 
}٢٠:املزمل{]}DEFG[}٨٩:طه{]:0123/

.فيمن رفع تكون}٧١:املائدة{]#$5"![

}املؤمنون {]ÀÁÂÃâ¿[أن تكون مفرسة بمنزلة أي نحوالثالث
]ÓÔÕÖ×Ü[}وحتتمل املصدرية بأن يقدر قبلها حرف اجلر }٤٣:األعراف

فتكون يف األول أن الثنائية لدخوهلا عىل األمر ويف الثانية املخففة من الثقيلة لدخوهلا عىل 
االسمية 

كتبت إليه أن قم مل يكن وعن الكوفيني إنكار أن التفسريية البتة وهو عندي متجه ألنه إذا قيل 
قم نفس كتبت كام كان الذهب نفس العسجد

أي مكان أن يف املثال مل جتده مقبوال يف الطبع ـويف قولك هذا عسجد أي ذهب وهلذا لو جئت ب
وهلا عند مثبتها رشوط 

PQRSTUV[أن تسبق بجملة فلذلك غلط من جعل منها أحدها

WX[}١٠:يونس{
بل جيب اإلتيان بأي أو ترك ز ذكرت عسجدا أن ذهبا أن تتأخر عنها مجلة فال جيووالثاين

كتبت إليه أن ما أنت وهذا حرف التفسري وال فرق بني اجلملة الفعلية كام مثلنا واالسمية نحو 
\OPQRS[أن يكون يف اجلملة السابقة معنى القول كام مر ومنهوالثالث

إذ ليس املراد باالنطالق امليش بل انطالق ألسنتهم هبذا الكالم كام أنه ليس ) }٦:ص{]
.املراد بامليش امليش املتعارف بل االستمرار عىل اليشء 

ويف رشح اجلمل أن افعلقلت لهأال يكون يف اجلملة السابقة أحرف القول فال يقال والرابع
الصغري البن عصفور أهنا قد تكون مفرسة بعد رصيح
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كانت مصدريةكتبت إليه بأن افعلأال يدخل عليها جار فلو قلت واخلامس
نحويةمسألة 

جاز رفعه عىل تقدير أرشت إليه أن ال تفعلالصاحلة للتفسري مضارع معه ال نحو أنإذا ويل 
أن مفرسة ونصبه عىل تقدير ال نافية وأن ـعىل تقديرها ناهية وعليهام فوجزمه ، ال نافية 
امتنع اجلزم وجاز الرفع والنصب الفإن فقدت ؛مصدرية
أن تكون زائدة وهلا أربعة مواضع الرابعوالوجه 

EFGHIJK[وهو األكثر أن تقع بعد ملا التوقيتية نحوأحدها

}٣٣:العنكبوت{][
أن تقع بني لو وفعل القسم مذكورا كقوله والثاين

)لكان لكم يوم من الرش مظلم ... فأقسم أن لو التقينا وأنتم ( 
أو مرتوكا كقوله 

)وما باحلر أنت وال العتيق ... أما واهللا أن لو كنت حرا ( 
به لربط اجلواب ويف مقرب ابن عصفور أهنا يف ذلك حرف جيء، هذا قول سيبويه وغريه 

بالقسم ويبعده أن األكثر تركها واحلروف الرابطة ليست كذلك 
وهو نادر أن تقع بني الكاف وخمفوضها والثالث
بعد إذا والرابع

.أن الزائدة غري التوكيد كسائر الزوائد ـوال معنى ل
وتذكريهتنبي

أن معان أربعة آخر ـوقد ذكر ل
النفي كإن املكسورة أيضا الثاينالرشطية كإن املكسورة وإليه ذهب الكوفيون أحدها
.أن تكون بمعنى لئالوالرابعمعنى إذ الثالث
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املصدر املؤول
وسميت مصدرية، ألهنا ، وقالوا مؤوالامصدروالفعل املضارع تشكل ما يسمى أنذكرت 

املوصوالِت احلرفّية َأيضًا ، وهي التي جتعُل ما وتسّمى جتعُل ما بعدها يف تأويل مصدر،
ين َأن ُتالزَم "نحو ،"َأْن وَأنَّ وكي وما ولو ومهزُة الّتسوية"وهي . بعَدها يف تأويل مصدر رسَّ

ذيلةَ .الفضيلةَ  §¦¥[. َأَودُّ لو جتتهُد .إرحْم لكي ُترَحمَ . ُأِحبُّ أنَك جتتنُب الرَّ

}٦:البقرة{]$ % & ' ) ( ,   [. }٩٦:الصافات{]©¨
.واملصدر املؤوُل بعدها يكوُن مرفوعًا َأو منصوباً َأو جمرورًا، بحسب العامِل قبَلهُ 

املثال ويف ، ، ألنه مفعول بهمنصوباملثال الثاينويف ،مرفوع، ألنه فاعلاملثال األولففي 
املثال اخلامسويف ،منصوب أيضًا، ألنه مفعول بهاملثال الرابعويف ،جمرور بالالمالثالث

،املنصوبة حمًال، ألهنا مفعول به" خلقكم"منصوب أيضًا، ألنه معطوف عىل كاف الضمري يف 
م عليه، وهو سواء املثال السادسويف  .مرفوع، ألنه مبتدأ خربه مقدَّ

دًة عن معنى الظرفّيِة، نحو " ما"وتكونُ  من "، َأي "بُت مما تقوُل غَري احلقِّ َعدِ "مصدريًة جمرَّ
ghij[وتكون مصدريًة ظرفيًّة، كقوله تعاىل". قولك غَري احلقِّ 

klm[}َة َدوامي َحيّاً "َي ، أ}٣١:مريم "ما"َفُحِذَف الظَّرُف وَخَلفتُه . "   ُمدَّ
ةِ املحذوفِة . وِصَلُتها ُل بعدها منصوباً عىل الظَّرفّية، لقيامِه مقاَم اُملدَّ وهَو (ويكوُن املصدُر املؤوَّ
.، َأو يكون يف موضع َجرٍّ باإلضافة إىل الظّرف املحذوِف ) األحسنُ 

̈  © ª »[، كقوله تعاىل َودَّ َويَودُّ "بعَد " لو"وأَكثُر ما تقُع  . }٩:القلم{]§

]GHIJKLY[}وقد تقُع بعد غريمها كقول ُقَتيلَة . }٩٦:البقرة
َك َلْو َمنَنَت، َوُربَّام  َمنَّ اْلَفتى َوُهَو اَملِغيُظ املُْخنَُق ... ما كاَن َرضَّ
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َك َمنَُّك عليه بالعفو .َأي ما كان َرضَّ
ل من  فاعل، أو مبتدأ، أو خربا، أو مفعوال والفاعل فاعال، أو نائب " أن"قد يكون املصدر املؤوَّ

.به، أو جمرورا بحرف جر
:والفعل املضارع أنيف هذه األمثلة لتزداد فهام ومعرفة باملصدر املؤول من تأمل

}حل املصدر املؤول حمل الفاعل { ".يرسين صدُقك. "يرسين أن تصدق-١
}املؤول حمل الفاعل حل املصدر{ ."يفرحني نجاُحك. "يفرحك أن تنجح-٢
}حل املصدر املؤول حمل  نائب الفاعل { ".."ُخياف نقُص النيل. "ُخياف أن ينقص النيل-٣
}حل املصدر املؤول حمل نائب الفاعل { ".".ُحيب نشاُطك. "ُحيب أن تنشط-٤
}حمل املبتدأ حل املصدر املؤول { ".".فعلك الواجَب خري لك. "أن تفعل الواجب خري لك-٥
}املبتدأحل املصدر املؤول حمل { ."ُنصحك الصديَق أفضل. "أن تنصح الصديق أفضل-٦
}حل املصدر املؤول حمل اخلرب { ".".املروءة احرتاُمك نفسك. "املروءة أن حترتم نفسك-٧
}حمل اخلرب حل املصدر املؤول { ".".الشح بخلك بامل غريك. "الشح أن تبخل بامل غريك-٨
}حل املصدر املؤول حمل املفعول به { .طلب التلميذ اإلجابةَ . "طلب التلميذ أن جييب-٩

}حل املصدر املؤول حمل املفعول به { ".".أراد الناظر اختباري. "أراد الناظر أن خيتربين- ١٠
}حمل جر حل املصدر املؤول { ".".رغبت يف سفره. "رغبت يف أن يسافر- ١١
}حل املصدر املؤول حمل جر { ".".عجبت من تكربك. "عجبت من أن تتكرب- ١٢

املضمرة بعد صفحاتأناحلديث عن وسيأيت
. ، وهي حرُف نفٍي ونصٍب واستقبال، فهي يف نفي املستقبل كالسني وسوَف يف إثباتهلنْ )٢(

، "لن"، فمفهوم التأييِد ليس منَلْن َخيُلقوا ُذباباً وهي تفيُد تأكيَد النفي ال تأييَدُه وأما قولُه تعاىل 
.وإنام هو من داللة خارجّية، ألنَّ اخللَق خاص باهللا وحَدهُ 

املصدرية الناصبة للمضارع وصلت مهزهتا " َأنْ "النافية و" ال"وهي عىل الصحيح، مركبة من 
.لنفي الفعل يف االستقبال وقد صارتا كلمة واحدة ، ختفيفًا وحذفت خطاً تبعًا حلذفها



٢٢الصفحة

َولْن حرف ُيِفيد النَّْفي ..لن ُمَالزَمة للنصب بِِخَالف اْلَبَواقِي : "قال ابن هشام يف قطر الندى 
َفاِق  َوَال َتْأكِيًدا خالًفا َلُه ِيف ، َوَال َيْقتَِيض تأبيدا خالًفا للزخمرشي ِيف أنموذجه ، واالستقبال باِالتِّ

َوَأنَّك َال تقوم ِيف بعض َأنَّك َال تقوم أبداُحمَْتمل ِألَن ُتِريُد بذلك لن أقومبل َقْولك ، كشافه 
َعاء خالًفا ِالْبِن َال أقومَوُهَو ُمَوافق لَِقْولِك أزمنة اْملُْستَْقبل ِيف عدم إَِفاَدة التَّْأكِيد َوَال تقع لن للدُّ

ة َلُه فِيَام اْستدلَّ بِِه من َقوْ  َقاَل رب بَِام َأْنَعمت َعّيل َفَلْن أكون ظهريا "اىلله تعالرساج َوَال حجَّ
ْمَكان محلَها عىل النَّْفي اْملَْحض َويكون َذلِك "للمجرمني ُمدعًيا َأن َمْعنَاُه َفاْجَعْلنِي َال أكون ِإلِ

َوَال ِهَي ، ي أنعم َهبا َعَليِْه معاهدة ِمنُْه هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل َأال يظاهر جمرما َجَزاء لتِْلك النِّْعَمة الَّتِ 
ِفيًفا َواْأللف اللتقاء الساكنني خالًفا للخليل َوَال َأْصلَها َال  مركبة من َال َأن فحذفت اْهلمَزة َختْ

."فأبدلت اْأللف نونا خالًفا للفراء
جواباً ملن ،"إَِذْن ُتفلَِح "، وهي حرُف جواٍب وجزاٍء ونصٍب واستقباٍل، تقوُل إَذنْ )٣(

،وقد سميْت حرَف جواٍب ألهنا تقُع يف كالم يكون جواباً لكالم سابٍق ،"سأجتهُد "قال 
وقد ،وسميت حرَف جزاء، ألن الكالم الداخلة عليه يكون جزاًء ملضمون الكالم السابق

َأظنك إذْن "فيقول ،"إين أحبك"تكون للجواب املحض الذي ال جزاَء فيه، كأن تقوَل لشخصٍ 
وأصلها، عند التحقيق، ،"إين أحبَك "، فظنَك الصدَق فيه ليس فيه معنى اجلزاء لقوله صادقاً 

الرشطية الظرفية، حذف رشطها وعوض عنه بتنوين العوض، فجرت جمرى "إذا"إما
فاملعنى ، "إذن َأكرمك"، فقلت "آتيك"املضارع، ألنه إن قيل لك احلروف بعد ذلك ونصبوا هبا

املصدرية، فإن قال " إن"و"ذإ"وإما مركبة من ،إذا جئتني، َأو إذا كان األمر كذلك أكرمك
ثم ضمنت معنى اجلواب " إذ إن تزورين أكرمك"فاألصل " إذن أكرمك"فقلت ،"َأزورك"قائل 

.واجلزاء
وباأللف ،وقيل تكتب بالنون عاملة،َأما كتابتها فالشائع َأن تكتب بالنون عاملة ومهملة

َأما عند الوقف فالصحيح َأن تبدل نوهنا َألفًا تشبيهاً هلا بتنوين املنصوب، كام ،منونة مهملة



٢٣الصفحة

َأما رسمها يف املصحف فهو باأللف ،َأبدلوا نون التوكيد اخلفيفة َألفًا عند الوقف كذلك
. ورسم املصحف ال يقاس عليه، كخط العروضيني،عاملة ومهملة

:وهي ال تنصُب املضارَع إال بثالثة رشوطٍ 
. َأن تكوَن يف صدر الكالم، َأي صدِر مجلتها، بحيُث ال يسبقها يشٌء له تعلٌق بام بعدهااألوُل 

إن "َأو جواَب رشٍط، نحُو "َأنا إَذْن ُأكافُِئَك "وذلك كأن يكوَن ما بعَدها خربًا ملا قبلها ونحو 
، "إَذْن واهللاِ ال َأفعَل "فإن قلَت ،"واهللاِ إَذْن ال َأفعُل "َأو جواب قسَم، نحو " ُتزرين إَذْن َأزركَ 

مَت  ِرها يف صدر مجلتها" إذنْ "فقدَّ .عىل القسم، نصبَت الفعَل لتصدُّ
ومن النصب قوله ،الرفع هو الغالبو،وإذا سبقتها الواُو َأو الفاُء، جاز الرفع وجاز النصُب 

وإن كادوا َلَيستفزونَك من األرِض ليُخرجوك منها، وإذًا ال {) يف قراءِة غِري السبعة(تعاىل 
وقرَأ } َأم هلم نصيٌب من املُلك، فإذًا ال يْؤتوا الناَس َنقرياً {وقوله }َيلَبثوا خالَفَك إِال قليالً 

، "إن جتتهد تنجح، وإذن تفرح"وإذا قلت . ، بالرفع} وإذًا ال يؤتون... وإذًا ال يلبثون {السبعُة 
إن جتتهد "، فيكون التقديُر "تنجح"، إِن َأردَت َعطَفه عىل اجلواب "إذن"، وَألغيَت "تفرح"جزمت 

وذلك لعدم تصدرها، ورفعته َأو نصبَتُه، إن َأردَت العطف عىل مجلتي الرشط ،"تنجْح وتفرْح 
ويكون ،وإنام جاز الوجهان، لوقوعها بعد الواو،اب معًا، ألهنام كاجلملة الواحدةواجلو

.العطف من باب اجلمل، ال من باب عطف املفردات
.رفع الفعل ونصبه. فتكون حينئٍذ صدَر مجلة مستقلة مسبوقة بالواو، فيجوز الوجهان

فتجزُمه،كان جواَب رشِط جاٍزما، إال إنورفعَت الفعَل بعدهألغيتهافإن كان يشٌء من ذلك 
فعدُم التَّصدير، املانُع من إعامهلا، إنام يكون يف ،إن جتتهْد إَِذن َتْلَق خرياً "، كام رَأيَت، ونحو 

.هذه املواضِع الثالثة، ال غريُ 
ملن قال جوابًا " إذْن َأظنَك صادقاً َأن يكون الفعُل بعدها خالصًا لالستقباِل، فإن قلَت الثاين
.، رفعَت الفعَل ألنه للحال"إين ُأحبك"لك 



٢٤الصفحة

إَذْن هم "النافية، فإن قلَت ) ال(أالّ ُيفَصَل بينهام وبَني الفعل بفاصٍل غري القسِم و الثالُث 
، كان الفعُل مضارعاً، "باملال يف سبيل العلمجيود األغنياء"جوابًا ملن قال ". يقومون بالواجب

.بغري الفواصل اجلائزةللفصل بينهام 
فإَذْن ) سأزوُرك(، يف جواب من قال لك "إَذْن َأنتظَرك"ومثال ما اجتمعت فيه الرشوُط قولك 

رٌة، والفعُل بعَدها خالٌص لالستقبال .وليس بينها وبينه فاصل. هنا مصدَّ
إَذْن واهللاِ "نحو فاألوُل ،النافية، فالفعُل بعدها منصوٌب "ال"فإن ُفصَل بينهام بالقسِم، أو 

" ُأكِرَمَك 
".إَذْن ال أجيئََك "نحو والثاين

،"إَذْن يا ُزهُري تنجَح "بالنداء، نحو - يف حال النصب - وأجاز بعُض النحاِة الفصَل بينهام 
فاألوُل ،وَأجاز ابُن عصفوٍر الفصَل َأيضًا بالظرف واجلاّر واملجرور". سأجتهُد "جوابًا لقوله 

وقد مجَع بعُضهُم رشوط ".إَذْن باِجلّد تبُلَغ املجَد "نحو والثاين" إَذْن يوَم اَجلمعِة أجيئََك "نحو 
:إعامهلا والفواصَل اجلائزَة بقوله 

ال إذا " إَذنْ "َأعمْل  وُسقَت فعال بعدها ُمسّتقبال... أتتَك َأوَّ
إالّ بِحَلٍف أو نداٍء َأو بِال... َأعملتَها، َأن تفِصال واحَذر، إذا 

رأِي ابِن ُعصفوٍر رئيِس النُّبال... وافِصْل بِظرٍف أو بمجروٍر عىل 
.حكى ذلك سيبويه عن بعض العرب،، مَع استيفائها رشوَط العمل"إذن"وبعضهم ُهيمُل 

ة؛وذلك هو القياس ٍة، ألهنا "إذن"و. ألن احلروف ال تعمل إال إذا كانت خمتصَّ غُري خمتصَّ
."َأَأنَت ُتكِرُم اليتيَم؟ إذن أنَت رجٌل كريمٌ "تباُرش األفعال، كام علمَت، واألسامَء، مثل 

:فيها مسائل إذن:كتب ابن هشام يف مغنيه عنها 
إذن أكرمك إذا جئتني أكرمكواألصل يف اسموقيل حرفيف نوعها قال اجلمهور هي األوىل

ثم حذفت اجلملة وعوض التنوين عنها وأضمرت أن وعىل القول األول فالصحيح أهنا 
بسيطة ال مركبة من إذ وأن وعىل البساطة فالصحيح أهنا الناصبة ال أن مضمرة بعدها 



٢٥الصفحة

الشلوبني يف كل موضع يف معناها قال سيبوية معناها اجلواب واجلزاء فقال الثانيةاملسألة 
إذن فتقول أحبكوقال أبو عيل الفاريس يف األكثر وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال لك 

إذ ال جمازاة هنا رضورة اهأظنك صادقا 
واألكثر أن تكون جوابا إلن أو لو ظاهرتني أو مقدرتني

'[وقال اهللا تعاىلإن أتيتني إذن أكرمكأي إذن أكرمكفتقول آتيكنحو أن يقال واملقدر 
()*+,-./0123456789:;<A

قال الفراء حيث جاءت بعدها الالم فقبلها لو مقدرة إن مل تكن ظاهرة}٩١:املؤمنون{]
يف لفظها عند الوقف عليها والصحيح أن نوهنا تبدل ألفا تشبيها هلا بتنوين الثالثةاملسألة 

املنصوب وقيل يوقف بالنون ألهنا كنون لن وإن روي عن املازين واملربد وينبني عىل اخلالف يف 
الوقف عليها خالف يف كتابتها فاجلمهور يكتبوهنا باأللف وكذا رسمت يف املصاحف واملازين 

وعن الفراء إن عملت كتبت باأللف وإال كتبت بالنون للفرق بينها وبني إذا واملربد بالنون 
وتبعه ابن خروف 

يف عملها وهو نصب املضارع برشط تصديرها واستقباله واتصاهلام أو انفصاهلا الرابعةاملسألة 
بالرفع كأكرمُ قلت أنا إذنولو قلت كإذن أكرمَ فتقول آتيكبالقسم أو بال النافية يقال 

.لفوات التصدير
بالرفع للفصل بغري ما ذكرنا وأجاز ابن عصفور الفصل أكرمكقلت إذن يا عبد اهللاولو قلت 

بالظرف وابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل 
إذن فقلت أحبكواألرجح حينئذ عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع ولو قيل لك 

رفعت ألنه حال أظنك صادقا 
جاز فيها الوجهان نحو الفاءأو الواوقال مجاعة من النحويني إذا وقعت إذن بعد :تنبيه

34567[}٧٦:اإلرساء{]/.-,+*([
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إن تزرين أزرك وإذن وقرئ شاذا بالنصب فيهام والتحقيق أنه إذا قيل }٥٣:النساء{]8
فإن قدرت العطف عىل اجلواب جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا أو عىل أحسن إليك

اجلملتني مجيعا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف وقيل يتعني النصب ألن ما بعدها مستأنف 
إن عطفت عىل زيد يقوم وإذن أحسن إليهومثل ذلك ،أو ألن املعطوف عىل األول أول 
هبان الفعلية رفعت أو عىل االسمية فاملذ

ٍة ونصٍب واستقبالكي) ٤( ، جتعل ما بعدها يف تأويل "أنْ "فهي مثل . ، وهي حرف َمصدريَّ
ل بمصدٍر جمروٍر " جئُت للتعلُّم"، فالتأويُل "ليك أتعلَّمَ اجئُت "فإذا قلَت . مصدر وما بعدها مَؤوَّ
.بالّالمِ 

]¹º»¼½É[والغالُب أن تسبقها الُم اجلّر املُفيدةُ للتعليل، نحو
. }٢٣:احلديد{

رٌة، نحو  "استِقم كْي ُتفلَح "فإن مل تسبقها، فهي ُمقدَّ
رة، َأيكوُن منصوبًا عىل نزع اخلافض ُل حينئذ يف موضع اجلّر بالالم املقدَّ .ويكون املصدُر املؤوَّ

ة بَِمنِْزَلة َأن ، : وقال ابن هشام  َام تكون ناصبة إِذا َكاَنت َمْصَدِريَّ َام تكون َكَذلِك إِذا َوإِنَّ َوإِنَّ
م لفظا كَقَْولِه تَعَاَىل  `_^[\][،} ¹º{ دخلت َعلَيَْها الالَّ

m[}إِذا قدرت أَن األَْصل لَكي َوأَنَّك جئْتُك كي تكرمنيأَو َتْقديرا َنْحو }٣٧:األحزاب
م ِيف الّدَالَلة  م َكاَنت كي حرف جر بَِمنِْزَلة الالَّ م اْستْغنَاء َعنَْها بنيتها َفإِن تقدر الالَّ حذفت الالَّ

.عىل التَّْعلِيل َوَكاَنت َأن مضمرة بْعدَها إضامرا َالِزما
:ثالثة أوجهعىل وقال يف مغني اللبيب كي 

...كي جتنحون:أن تكون اسام خمترصا من كيف كقوله أحدها
يريد سوف سو أفعلأراد كيف فحذف الفاء كام قال بعضهم 

ما االستفهامية يف قوهلمأن تكون بمنزلة الم التعليل معنى وعمال وهي الداخلة عىلالثاين



٢٧الصفحة

بمعنى مله وعىل ما املصدرية يف قوله هكيميف السؤال عن العلة 
)يرجى الفتى كيام يرض وينفع ... أنت مل تنفع فرض فإنام إذا ( 

إذا قدرت النصب بأن جئتك كي تكرمنيوقيل ما كافة وعىل أن املصدرية مضمرة نحو 
ويؤيده ) تأسوالكيال ( أن تكون بمنزلة أن املصدرية معنى وعمال وذلك يف نحوالثالث

حلول أن حملها وألهنا لو كانت حرف تعليل مل يدخل عليها حرف تعليل ومن ذلك صحة
إذا قدرت الالم قبلها فإن مل تقدر فهي ) كيال يكون دولة( وقوله تعاىل جئتك كي تكرمني

.تعليلية جارة وجيب حينئذ إضامر أن بعدها 
( أن ظاهرة أو مضمرة ويرده نحو ـوعن األخفش أن كي جارة دائام وأن النصب بعدها ب

رد بأن الفصيح املقيس ال خيرج عىل الشاذ وعن ..فإن زعم أن كي تأكيد لالم ) لكيال تأسوا
الكوفيني أهنا ناصبة دائام ويرده قوهلم كيمه كام يقولون مله ألن الم اجلر ال تفصل بني الفعل 

رة احلذف وإخراج ما االستفهامية بأن األصل كي يفعل ماذا ويلزمهم كث.. وناصبه وأجابوا 
عن الصدر وحذف ألفها يف غري اجلر وحذف الفعل املنصوب مع بقاء عامل النصب وكل 

فيذهب كيام ) وجوه يومئذ نارضة( ذلك مل يثبت نعم وقع يف صحيح البخاري يف تفسري 
فيعود ظهره طبقا واحدا أي كيام يسجد وهو غريب جدا ال حيتمل القياس عليه 

يهتنب
بالنصب فالنصب بأن مضمرة وجوز أبو سعيد كون املضمر كي جئت لتكرمنيإذا قيل 

واألول أوىل ألن أن أمكن يف عمل النصب من غريها فهي أقوى عىل التجوز فيها بأن تعمل 
مضمرة



٢٨الصفحة

املضمرةأن
النّصُب بأْن ُمْضمرةً 

]/ 0 1 2 3 8   [خواهتا بأهنا تنصُب ظاهرًة، نحو من بني أأنقد اختصت
رًة، نحو }  ٢٨:النساء{ أي ألن ُيبَني }٢٦:النساء{]¹ºÆ¸¶[وُمقدَّ

.لكم
.وإِضامرها عىل رضبِني جائٍز وواجٍب 

ر إِضامر أن جوازاً ) ١( جوازًا بعد ستِة أحرٍف " أنْ "تَقدَّ
، التي يكوُن ما بعدها علًة ملا قبلها وتسمى الَم التعليل أيضًا، وهي الالم اجلاّرة(الُم كي) ١(

5678[وسبباً له، فيكون ما قبلها مقصوداً حلصول ما بعدها، نحو 

}٤٤:النحل{]?9
.بعدها إذا مل تقرتن بال النافية أو الزائدة) أن(وإنام جيوُز إضامر 

̂    [فالنافية نحو، ، وجب إظهاُرهابإحدامهافإن اقرتنت  V U T S R Q

}٢٩:احلديد{]µ¶¸Í´["والزائدة نحو}١٦٥:النساء{]
ة التي يكوُن ما بعدها عاقبة ملا قبلها ونتيجة له، ال علًة يف "، وهي الم العاقبةِ ) ٢( الالم اجلارَّ

وتسمى الم الصريورة، والَم املآل، والم . حصوله، وسببًا يف اإلقدام عليه، كام يف الم كِي
]U N M L K J I H G[، نحو"أيضاً النتيجة

".}٨:القصص{
املقدرة هي التي سبكته يف " أن"و،والفعل بعد هاتني الالمني، يف تأويل مصدر جمرور هبام

. واجلار واملجرور متعلقان بالفعل قبلهام) . جئت للتعلم(جئت ألتعلمقولك فتقديراملصدر، 
،ال بأن مضمرة،إنام هو بالم كي والم العاقبةواعلم أن الكوفيني يقولون إن النصب 
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. وهو مذهب سهل خال من التكلف
العاطفات إنام ينصب الفعل بعدهن بأن مضمرة، إذا لزم عطفه عىل اسٍم الواو والفاُء وثم وأو

حمٍض، أي جامد غري مشتق، وليس يف تأويل الفعل، كاملصدر وغريه من األسامء اجلامدة، ألن 
الفعل ال ُيعطُف إال عىل الفعل، أو عىل اسم هو يف معنى الفعل وتأويله، كأسامء األفعال 

وقع الفعُل يف موضع اقتىض فيه عطَفه عىل اسٍم حمٍض ُقّدرت والصفات التي يف الفعل فإن
.بينه وبني حرف العطف، وكان املصدُر املؤّول هبا هو املعطوف عىل اسم قبلها) نأَ (

يأبى الفرار، "، والتأويُل "وأن َيسلمَ "، أي "يأبى الشجاُع الفراَر وَيسلمَ "الواوفمثاُل 
لوال اهللا ولطفُه والتأويل ،أي وأن يلطُف يب" اهللا ويلطَف يب هللكُت لوال "، ونحو "والسالمة

. يب
خٌري من راحتك "، أي "تعُبك، َفتناَل املجَد، خٌري من راحتك فتحرَم القصَد "الفاءومثاُل 

".فحرمانك القصَد 
"السالمةِ يرىض باهلوان ثم "، أي "يرىض اجلباُن باهلوان ثم َيسَلم")ثم(ومثال 
" املوت َأو ُبلوغُه األمَل َأفضُل "أي " املوُت َأو يبلَغ اإلنساُن مأَمَلُه َأفضُل ")َأو(ومثال 

رة ٌل بمصدر معطوف عىل االسم ،فإْن يف مجيع ما تقدم، مقدَّ والفعل منصوب هبا، وهو مَؤوَّ
.قبلُه، كام رَأيت

وجوباً " أن"اضامر ) ٢(
ُر  وجوباً بعد مخسة أحرف) أنْ (ُتقدَّ

m l [، "الناقصتني) مل يكن(أو ) ما كان(، وهي الُم اجلر التي تقع بعد اجلحودالم)١(

   t o n[}ونحو "}٩:الروم ،]¡¢£¤¥©[}١٦٨:النساء{
،جمرور بالالمبعدها مؤول بمصدرمنصوبان بأن مضمرة وجوبًا، والفعلظلم ويغفربف(

واجلار واملجرور متعلقان بخربها املقدر والتقدير، وخرب كان ويكن مقدر
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."ما كان اهللا مريدًا لظلمهم، ومل يكن مريدًا لتعذيبهم"
ما كان اإلنساُن "بعدها، ألهنا حينئذ الم التعليل نحو) أن(إظهار فإن كانتا تامتني، جاز 

ُه، َأو ألن يعصيهُ  ما ُوجد ليعصيهَأي ،"ليعَيص َربَّ
، "وهي التي تفيد َأن ما قبلها سبٌب ملا بعدها، وَأن ما بعدها مسبٌب عام َقبلها"فاء السببِّية)٢(

}٨١:طه{]d ] \ [ Z Y X W V U T S R   [كقوله تعاىل 
فإن مل تكن الفاء للسببية، بل كانت للعطف عىل الفعل قبلها، أو كانت لالستئناف مل ينصب(

ما عطف عليه، كقوله تعاىل بإعراببل يعرب يف احلالة األوىل ،الفعل بعدها بأن مضمرة
]stuvw[}أي ليس هناك إذن هلم وال اعتذار منهم } }٣٦:املرسالت ،

ÀÁÂÃÄÅ¿¾½¼[ويرفع يف احلالة األخرى، كقوله سبحانه 

Æ[}ليست داخلة يف مقول القول، " يكون"فجملة " فهو يكون إذا َأراده"أي }٨٢:يس
. بل هي مجلة مستقلة مستأنفة

ُتفيد ) َمعَ (وهي التي ُتفيُد حصوَل ما قبلها مع ما بعدها، فهي بمعنى "واو املعّيةِ ) ٣(
:كقول الشاعر " املصاحبةَ 

عاٌر عليَك، إذا فَعلَت، عظيم... ال َتنَْه عن ُخُلٍق وتأَيت ِمثَْلُه 
فإن مل تكون الواو للمعية، بل كانت للعطف، أو لالستئناف، فيعرب الفعل بعدها يف احلالة (

ويرفع يف . وال تعارشهمأي ،"ال تكذب وتعارش الكاذبني"ما قبله، نحو بإعراباألوىل، 
، واملعنى هو يراك، فال تعصه. وهو يراك، أي "ال تعص اهللا ويراك"احلالة األخرى، نحو 

.او ليست ملعية، وال للعطف، بل هي لالستئناففالو
،فإن أراد السببيةوالواو يتوقف عىل مراد القائلوخالصة القول إن إعراب الفعل بعد الفاء 

.فاإلعراب بحسب املعطوف عليهوإن أراد العطف،. فالنصب
باالستئنافوإن مل يرد هذا وال ذاك، بل أراد استئناف مجلة جديدة، فالرفع ليس املراد
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املروي أنواعلم . قطع االرتباط بني اجلمل يف املعنى بل املراد االرتباط اللفظي، أي اإلعرايب
، وقد األوجه الثالثة يف كالم واحدمن ذلك، من آية أو شعر، ينطق به عىل روايته وقد حتتمل 

جزمتفإن أردت النهي عن األمرين معًا، . "ال تأكل السمك وترشب اللبن"مثلوا له بقوهلم 
.ألهنا حينئذ للعطفاللبنَ وترشْب السمَك ال تأكْل ما بعد الواو، 

ألهنا َ  اللبنوترشَب السمَك ال تأكْل وإن أردت النهي عن اجلمع بينهام، نصبت ما بعدها،
.حينئذ للمعية

وترشُب السمَك ال تأكْل وإن أردت النهي عن األول وحده، وإباحة اآلخر، رفعت ما بعدها
".ال تأكل السمك، ولك أن ترشب اللبن"ألهنا حينئذ لالستئناف ويكون املعنى َ  اللبن

ر  مع النفيفمثاُل بعدمها إال إذا وقعتا يف جواب نفي أو طلٍب ) أنْ (والواو والفاُء هاتاِن ال ُتقدَّ
مع النفيومثال ". هل ترمحون فُرتمحوا؟: "معهاالطلبومثال "مل َترحْم فُرتحمَ : "الفاء
".ال تأمروا باخلري وتعرضوا عنه: "معهاالطلبومثال "ال نأمُر باخلري وُنعرَض عنه: "الواو

ُر  ُيكرُم األستاُذ املجتهَد، "، نحو) أنْ (فإن مل يسبقهام نفٌي أو طلٌب، فاملضارُع مرفوٌع، وال تقدَّ
."الشمُس طالعٌة وينزُل املطرُ : "، ونحو"فيخَجُل الكسالنُ 

ْر بعده ، ورشُط النفِي أن يكون نفيًا حمضاً  فيكوُن الفعل ) أن(فإن كان يف معنى اإلثبات، مل ُتقدَّ
مُ "مرفوعًا، نحو  إال جتيئناما (ونحو . االجتهادإِذ املعنى أنت ثابٌت عىل " ما تزاُل جتتهُد فتتقدَّ

.فالنفي منتقٌض بإالّ، إذِ املعنى إثبات املجيء) . فنكرُمَك 
ليس اجلهل (أو بالفعل، نحو مل جيتهد فُيفلَح (وال فرق بني أن يكون النفُي باحلرف، نحو 

.احللُم غُري مذموم فَتنِْفَر منه، أو باإلسم، نحو ) حممودًا فُتقبَل عليه
أي ما أنَت ،!كأنَّك رئيُسنا فنُطيَعَك في التَّشبيُه املراُد به النفي واإلنكاُر، نحو وُيلَحُق بالن

قلَّام جتتهُد (أو النفَي، نحو ) قد جيوُد البخيُل فُيمَدَح (نحو . وكذا ما أفاد التَّقليل. رئيسنا
.)فتنَجح

والَعْرُض،والرتّجي،الّتمنِّي واملراُد بالطَّلِب األمُر بالصيغة أو بالالِم، والنهُي، واالستفهام، و
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.والتَّحضيُض 
:ومجعهم أحد الفضالء شعرا فقال 

متن وارج كذاك النفي قد كمال…وسل واعرض حلضهممر وادع وانهُ 
َصْه، (، نحو ) كاسم فعِل األمر(أما ما َيدلُّ عىل معنى األمر بغري صيغة األمر أو الِم األمر 

أو ما لفظُه ،) ُسكوتًا، فيناُم الناس(النائِب عن فعل األمر، نحو أو املصدِر ) . فيناُم الناُس 
ر " َحسُبَك احلديُث، فيناُم الناُس "َخرب ومعناُه الطلب، نحو  ويكوُن الفعل . بعده" أن"، فال ُتقدَّ

وليس ببعيد من ،وأجاَز الكسائيُّ نصبَُه يف كل ذلك،مرفوعًا عىل أصحِّ مذاهِب النحاة
.الصواب

ل بمصدٍر ُيعطُف عىل  والفعُل املنصوب بأن َمضَمرًة وجوبًا، بعد الفاِء والواو هاتني، مَؤوَّ
" ُزرين فأكرَمَك، وال تنَه عن ُخُلٍق وتأَيت مثله"فإذا قلت. املصدِر املسبوِك من الفعل املتقدم

اَك، وال يكن منك هنٌي عن "فالتقديُر  ".خلق واتيان مثلهِ لِيكْن منك زيارٌة يل فإكراٌم مني إيَّ
واعلم أنه إذا سقطت فاء السببية هذه بعد ما يدل عىل الطلب، جيزم الفعل بعد سقوطها إن 

الفاء يف أسقطتفإن ،قصد بقاء ارتباط ما بعدها بام قبلها ارتباط فعل الرشط بجزائه
¢ £ ¤ ¥ ¦ [ومنه قوله تعاىل ، "تنجحاجتهد"ل ي، ق"اجتهد فتنجح"قولك 

   Õ ©  ̈§[}١٥١:األنعام{
فليس املراد أن تعجل بنزول ، عدل، ينزل املطرفإذا أردت االستئناف، رفعت الفعل، نحو 

ومنه قوله .صاحب رجال يدلك عىل اهللا"وكذا إذا كانت اجلملة نعتًا ملا قبلها، كقولك . املطر
]FGHIJKL[أيضاً،وقد قرئت اآلية باجلزم، أي ولياً وارثاً يل

وكذا إذا كانت اجلملة يف موضع احلال فإنك ترفع الفعل، ". إن هيب يل وليًا يرثني"عىل معنى 
.أي غري مبال هبم" قل احلق ال تبايل الالئمني"نحو 

.مستكثراً ، أي } }٦:املدثر{]°¯®¬[ومنه قوله تعاىل 
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ُة، التي بمعنى "وهي حتى) ٤( MNO[نحو فاألول. أو الِم التعليل" إىل"حتى اجلارَّ

PQRSTUV[}أطِع اهللا حتى تَفوَز "نحووالثاين". }٩١:طه
. أي إىل أن يرجَع، ولتفوز" برضاهُ 

وُيشرتط يف نصب الفعل بعدها بأن مضمرة، أن يكون مستقبًال، أّما بالنسبة إىل كالم التكلم، 
وجب ،ثم إن كان االستقباُل بالنسبة إىل زمان التكلم وإىل ما قبلها،واما بالنسبة إىل ما قبلها

فغياب الشمس ُمستقبٌل " ُصْم حتى َتغيَب الشمسالنصُب ألّن الفعَل ُمستقبٌل حقيقًة، نحو 
وإن كان االستقبال بالنسبة ، بالنسبة إىل كالم املتكلم، وهو أيضًا مستقبٌل بالنسبة إىل الصيام

̧  Æ ¹   [وقد قُِرَئ قوله . إىل ما قبلها فقْط، جاز النصب وجاز الرفع ¶ µ
بالنصب بأن مضمرًة، باعتبار استقبال الفعل بالنسبة إىل حتى يقوَل الرسوُل }٢١٤:البقرة{]

الفعل أن، باعتبار، "أن"وبالرفع عىل عدم تقدير ،ما قبله ألن زلزاهلم سابٌق عىل قول الرسول
ألنَّ قول الرسول وقع قبل حكايِة قوله، فهو ماٍض بالنسبة إىل وقت ؛ليس مستقبال حقيقةً 

.ال تدخل إال عىل املستقبل" أن"ماضية وألنه حكايُة حاٍل ؛التكلُّم
ر  أن، بل ُيرفع الفعل بعدها قطعًا، ألهنا موضوعٌة "فإن أريَد بالفعل معنى احلال، فال ُتقدَّ

"مرض زيٌد حتى ما َيرجونهُ "ومنه قوهلم ،"ناموا حتى ما يستيقظون"لالستقبال، نحو 
وحتى ،ها مرفوٌع للتجرد من الناصب واجلازمحينئٍذ حرَف ابتداٍء والفعل بعد"حتى"وتكون 

.واجلملُة بعدها متسأَنفة، ال حمل هلا من اإلعراب،االبتدائية حرٌف ُتبتدُأ به اُجلَمُل 
ناموا فال "فإذا قلت ،وعالمة كون الفعل للحال أن يصلح وضُع الفاء يف موضع حتى

.صحَّ ذلك،"يستيقظون، ومرض زيد فال يرجونه
واعلم، االستثنائية) إالّ (أو ) إىل(إال َأن َيصُلَح يف موضعها ) أن(وال ُتضَمُر بعدها . أو) ٥(

هو تقدير يالحظ فيه املعنى دون اإلعرابإنام. بإىل أو إال" أو"أن تأويل 
بمصدر يعطف عليه" أو"أما التقدير اإلعرايب باعتبار الرتكيب فهو أن يؤول الفعل قبل
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بمصدر لئال يلزم عطف االسم " أو"أول ما قبل وإنام،بعدها بأن املضمرةاملصدر املسبوك
) .وذلك ممنوع،وهو املصدر املسبوك بأن املقدرة عىل الفعل(

ُشذوذ حذف أنْ 
رة إال يف املواضع التي سبَق ِذكُرها"أن"ال َتعمل  ونصب الفعِل بعدها وقد ورد حذُفها،ُمقدَّ

، "َُخِذ اللصَّ قبل يأخَذكَ "و" ُمْرُه َحيِفَرها"الكالم عليه، ومن ذلك قوهلم يف غري ما سبق 
َتسمَع باُملَعيِدّي خٌري من أن تراه"واملثل

، ألنَّ احلرَف "أن"، والفصيُح أن ُيرفَع الفعُل بعد حذِف أن حيفَرها، وأن يأخذَك، وأن تسَمعأي 
° ± [ومن الرفع بعد حذفها قوله تعاىل ،عمُلهعامٌل ضعيٌف، فإذا حذَف بطَل 

Ç µ  ́ z y x w [وقوله ، }٢٤:الروم{]² ³

".أن يريكم، وأن أعبد"، واألصُل }٦٤:الزمر{]} | { ~   
:امثلة عىل ما تقدم 

":العاقبةالمالتعليل،الم"اجلحودالم: األولاحلرف
العارَ ليْقَبَل عريبٌّ هناكيكنْ ملاهلزيمةِ غداة

".اجلحودالم. "َحدثماحيُدَث أنليتوّقعَ أحٌد كانوما
".التعليل. "لُيفاجئوناالغدرَ بيَُّتوااليهودلكن

".العاقبة".ُمذِهالرخيًصاانتصاًرالينترصواالطريانِ مواقعَ فهامجوا
.املؤكدالنفيتفيداجلحودوالموالرفض،اإلنكارشده: معناهاجلحود: اجلحودالم

."َيُكنْ مل"بعدأو" َكانَ َما"بعدتقعالتيهيبأهنانحوياوحتدد
النفي،تأكيدمفيدةذلكبعدالالمفتأيتنفي،" يكنمل"وأيضانفي،" كانما"أنالبّني ومن

ًماكنتوماألكِذَب منافًقاأكنمل: "كقولك " الناسبنيماألفِسَد َنامَّ

الالموتستعمل.. هذااملضمرةبأن"منصوبفالفعلوجوبا،بعدها" أن"تضمرالالموهذه



٣٥الصفحة

:اآلتينياالستعاملنياملضارعمعأيًضا
ماعىليرتتبقبلهاماأنتفيدإذقبلها،فيامسببابعدهامايكونالتيوهي: التعليلالم

"ليعاندوهالطغاةُ ورفضالنَّاس،لُيسلمَ الرسوُل جاهد: "كقولنابعدها،
متوقعغريبعدهامايكونالتيوهي" املآلالم"و"الّصريورةالم"أيضاوتسمى: العاقبةالم

لتنتَرص إرسائيُل هامجت"السابقكاملثالمنتظرايكنملمفاجئأمرفهوقبلها،ملابالنسبة
.للهجومبالنسبةمفاجأةكان-الوصفهبذا- فاالنتصار" مذهالرخيصاانتصارا
:جرحرفحتّى: الثايناحلرف

.األخريالرمِق حتىسنجاهُد 
.فيهاشربٍ آخرِ حتىأرَضناوسنحّررُ 

.خاصةرشوطوهلا"إىل"مثلجرحرفذلكيففهي
:عطفحرف
.العصاةَ حّتىالنَّاسِ كلَّ الّرسولِ قلُب َوِسعَ 

.الظلمةَ حتىالّرعيةعمرَ عدُل وشِمَل 
.خاصةصفاتوهلاقبلها،ملاتابعبعدهاوماعطف،حرفهنافهي

:ابتداءحرف
.شائٌق الّسهادُ حّتىالليلةسهرةُ راقْت 

.الفجريفانرصفناحتىسهَرُتناوطالْت 
.الصمُت فيهيتجاَوُب حتىساكِنًاالكونُ وكان

أوماضفعلهافعلية،مجلةأواسميةمجلة" حّتى"احلرفبعدوقعمجيعااألمثلةهذهففي
.ابتداءحرفذلككليففهيمرفوع،مضارع

- املضارعإعراببابيف–" حتى"بعداملرفوعاملضارععندالنحوكتبوقفتوقدهذا



٣٦الصفحة

يكونوأنبعدها،فيامسبباقبلهامايكونأن"اآلتيةالعبارةتلخصهمارشوطهمنفوضعوا
".للمتكلمبالنسبةاحلايلالزمنبعدهااملضارعبالفعلاملقصود

" الكونسكون"سببه" الصمتفيهيتجاوُب "يفالفعلأنيتضحالسابقاملثالعىلوبالتطبيق
إذبه،املتكلموقتصاحبأيًضاوهومعه،حيدثفهوقبله،ماصاحبالفعلهذاوأن

صمتيفالشوارعجيوبونبعدهاخرجواأصدقاءبنيشائقةسهرةبعداجلملةهذهنطقت
.الفجر

."يرجونهالحتىزيدمِرض"هومشهوربمثالاملرفوعاملضارعللفعلالنحاةويمثلهذا
.يرجونهالحتىزيدمرض: إعراب
حرف: الابتداء،حرفحتىبالضمة،مرفوعفاعل: زيدالفتح،عىلمبنيماضفعل: مرض

مفعولالغائبوضمريفاعل،اجلامعةوواوالنونبثبوتمرفوعمضارعفعل: يرجونهنفي،
.نصبحمليفالضمعىلمبنيبه

:املضارعبعدهاينصبماحتى 
.احلقيقةتظهرحتىاألدلةالقايضيناقُش 

.إداَنُتهتثبتحتىبريءٌ إنسانٍ وكلُّ 
.َساَحُتهتربأحتىالشكحتتمّتهمٍ وكلُّ 

مضمرة" بأنْ "منصوبوالفعلجرحرفباعتبارها" حتى"بعدالفعلينصباألمثلةهذهيف
رأيهوماعىلاملضارعينصبحرفا" حتى"باعتبارأوالنحاة،مجهوررأيهوماعىل

يكونأن"التاليةالعبارةتلخصهمهمرشطبعدهااملضارعلنصباشرتطوقدالكوفيني،
".الأمعنهمسبباأكانسواءقبلها،ملابالنسبةمستقبالبعدهاالذيالفعل

يكونوربامقبلها،ملابالنسبةمستقبل"حتى"بعدماأنمجيعافيهايتضحالسابقةاألمثلةوبتأمل
.هباالنطقظروفحيددهمماللمتكلم،بالنسبةأيضامستقبال

:ييلماالرابعاالستعاملهذاشواهدومن



٣٧الصفحة

ُبواَوُكُلوا{: القرآنقول َ َحتَّىَواْرشَ ْيطُ َلُكمُ َيَتبَنيَّ ْيطِ ِمنَ األَْبيَُض اْخلَ .}اْلَفْجرِ ِمنَ األَْسَودِ اْخلَ
َح َلنْ َقاُلوا{: القرآنقول .}ُموَسىإَِلْينَاَيْرِجعَ َحتَّىَعاكِِفنيَ َعَلْيهِ َنْربَ

.املضارعنصبمع" حتى"معاينالثانيةالناحية
".إىل: بمعنى"الصباحيطلعَ حتىالليَل سأسهرُ 

".إىل: بمعنى"يفاِرَق حتىالّسفيهوسأصابرُ 
َق حتىبجدٍّ سأعمُل  ."كي: بمعنى"أتفوَّ
".كي: بمعنى"ضمرييأريضحتىالواجَب وأؤدي
:اآلتيةباملعاينيأيتاملضارعبعدهينصبالذي" حتى"احلرف

ماذلكومناألولني،املثالنييفواضحهوكامقبلها،ملاغايةبعدهاماكانإذا"إىل"بمعنى- أ
".الشمستطُلعَ حتىألسَرينَّ : "قوهلممنالنحاةبهيمثل

ومناألخريين،املثالنييفواضحهوكامبعدها،فيامسبباقبلهاماكانإذا" كي"بمعنى- ب
".اجلنةتدُخَل حتىأْسلِمْ : "قوهلممنالنحاةبهيمثلماذلك

صاحلاالكالمفيهوردالذياللغويالظرفكانإذامجيعاالسابقنيللمعنينيتصلحقد- ج
.هلام

:أوْ : الثالثاحلرف
".إىلبمعنى. "ضمرييأرِيضَ أوبإخالصٍ عميلأتقنُ 

يفضدَّ وأناِضُل  ".إىلبمعنى. "احلقيقةتنجيلَ أوالزَّ
."إالَّ بمعنى. "خطأأنهيثبَت أوبهأقتنعُ ماأتركُ ال

ُق  ".إالَّ بمعنى. "غشهأِحسَّ أوالنصِح حديَث وأصدِّ
املعنيانلهيكوناحلالةهذهويفاملنصوب،املضارعالفعلوبعدهاللغةيفاحلرفهذايأيت

:التاليان
:بقوهلمالنحاةلهويمثلقبلها،ملاغايةبعدهاماكانإذا" إىل"بمعنىتكونأن- أ



٣٨الصفحة

"حّقيتقضَينيأوألْلَزَمنَّك"
النحاةلهويمثلقبلها،ماعىلمستدرًكابعدهاماكانإذا" إال"بمعنىتكونأن- ب

"ُيْسلِمَ أوالكافِرَ ألقتَلنَّ : "بقوهلم
" أن"منجييءواملؤولمتوهم،مصدرعىلمؤوالمصدراتعطفإهنا: النحوعلامءقال

.قبلهاممايتخيلواملتوهمبعدها،والفعلاملضمرة
:السببيةفاء: الرابعاحلرف

!!احلارضيففنعتربَ املايضمننتعلمُ هل
.اخلطأيففيقعَ منهيتعلَّمُ البعضناأن: احلقيقة

الَعَثراتفنتجنََّب ِحْذَرناأخذنافهالَّ 
هوكامقبلها،عاميتسببأقرببعبارةأوقبلها،ماعىليرتتببعدهاماألن" السبيبةفاء"اسمها

األول،املثاليف"املايضمنالتعلم"عىليرتتب" احلارضيفاالعتبار"أنمنمالحظ
.وهكذا" املايضمنالتعلمعدم"عىليرتتبالذي"اخلطأيفالوقوع"وكذلك

يكونوإناموجوبا،مضمرةبأن- الشائعالرأيعىل-منصوبابعدهااملضارعيأيتالفاءوهذه
:ييلماسبقهاإذاذلك

التمني،التحضيض،العرض،االستفهام،الدعاء،النهي،األمر،"املختلفةبأنواعهالطلب- أ
".الرجاء

.النفي- ب
:ييلمالذلكشاهداوردومما

ُف َوالَفَيُموُتواَعَلْيِهمْ ُيْقَىض ال{: النارأهلعنالقرآنقول-  .}َعَذاِهبَاِمنْ َعنُْهمْ ُخيَفَّ
.}َعظِيامً َفْوزاً َفَأُفوزَ َمَعُهمْ ُكنُْت َلْيَتنِيَيا{: القرآنقول- 

:املعيةواو: اخلامساحلرف
.منهمِحْذَرهويأُخَذ الناسعىليعتديالالذكيُّ اإلنسانُ 



٣٩الصفحة

.َبالَهةذلَك فإنّ وتأمنهم،النَّاَس ُتَساملِ فال
" مع"كلمةوضعيصحأنوعالمتهاقبلها،ملابعدهامامصاحبة: ومعناها" املعيةواو"تسمى

.املعنىخيتلوالمكاهنا،
نفسهااملواضعيفوجوبامضمرةبأن- الشائعهوماعىل- بعدهااملضارعينصبالواوهذه
:اآلتيةالشواهدلذلكوردومماوالطلبالنفيمجلوهيالسببية،فاءفيهاتردالتي

نَّةَ َتْدُخُلواَأنْ َحِسْبُتمْ َأمْ {: القرآنمن-  َوَيْعَلمَ ِمنُْكمْ َجاَهُدواالَِّذينَ اهللاََُّيْعَلمِ َوَملَّااْجلَ
ابِِرينَ  } الصَّ

:جوازا"أنْ "إضامر
.الرشيفلتامَدواالُعَصاةَ فيزُجرَ الضمريُ لوال

ْت الّطغاةُ ويرتدعَ احلرُب ولوال .الفوىضلعمَّ
.املجاهدةهذهحياوَل أونفَسهاملرءِ جماهدةُ اإليامنِ دالئلِ ومن
.ذلكعىليداومثماإلنسانخلقاستقامةاحلياةيفاملفيدومن

" يداومحياول،يرتدع،يزجر،"التوايلعىلهيمنصوبةمضارعةأفعالالسابقةاألمثلةيف
:اآليتيتضحاجلملهلذهالنظروبمعاودة

".ثمأو،الفاء،الواو،"األربعةالعطفحروفأحدبعدجاءقدالفعلأن- أ
جماهدة،احلرب،الضمري،"األمثلةيفالتوايلعىلهوعليهمعطوفاسمسبقهقدأنه- ب

".استقامة
.هـ. ابالفعلالتأويلمنخالصا- عليهاملعطوف- االسمهذايكونأنبدوال: النحاةقال

.ذاتاسمأومصدًرايكونماوغالباموضعه،الفعلوضعيصحالأنههذاومعنى
،ذكرهاالسابقاألربعةالعطفحروفأحدبعديردالذياملضارعفالفعل: ذلكعىلوبناء

- الشائعهوماعىل- ينصباملضارعهذا،عليهمعطوفااخلالصاالسمعليهويتقدم



٤٠الصفحة

:التاليةالشواهدذلكومنالكالميفإظهارهاويصّح جواًزا،مضمرةبأن
َمهُ َأنْ لِبََرشٍ َكانَ َوَما{: القرآنقول } َرُسوالً ُيْرِسَل َأوْ ِحَجاٍب َوَراءِ ِمنْ َأوْ َوْحياً إِالَّ اهللاَُّ ُيَكلِّ
:الرتفحياةتشكومعاويةزوجَبْحَدلبنتميسونقول

فوفُلْبسِ منإيلَّ أحبُّ ... عينيَوَتقرّ َعَباَءةٍ وُلْبُس  الشُّ
جوازامضمرةبأن" تقر"الفعلنصبفقد" عينيوتقرعباءةلبس"األولالشطريف: الشاهد

."لبس"املصدروهوخالصاسموسبقهالعطف،واوبعد



٤١الصفحة

جوازم الفعل املضارع
قسم جيزم فعال واحدًا، وقسم جيزم . قسامنوهي . ُجيَزُم املضارع إذا سبقته إحدى اجلوازم

.فعلني 
، إن كان معربًا وج ".ال تْشتِغَلنَّ بغري النافع"زُمه إما لفظيٌّ

.الطلبجوابيفاجلزم-١
".الطلبيةالالطلب،المملََّا،َملْ،"واحًدافعالجيزمما-٢
اَن،َمَتى،َمْهَام،َما،َمْن،َما،إذْ إْن،"فعلنيجيزمما-٣ ".َحْيُثَام أنَّى،أْيَن،أيَّ
:ييلماالرشطيةاجلملةيفاملهمةاملسائلمن-٤
.بالفاءالرشطجواباقرتان- أ

.بعدمهاأوواجلزاءالرشطبني"الفاءبالواو،"العطف- ب
.والقسمالرشطاجتامع- ج
.الرشطيةاجلملةأجزاءيفاحلذف- د
.اجلازمةغريالرشطأدوات-٥

اجلازم فعال واحداً 
" مل وملا والُم األمر وال الناهية"اجلازم فعال واحدًا أربعُة أحرٍف وهي 

ُتسّمياِن حرْيف نفٍي وجزمٍّ وقلٍب، ألهنام َتنفيان املضارَع، وجتِزمانِه، وتقلباِن زماَنه من مل وملا
، كان املعنى أنَك ما كتبَت فيام "ّملا أكُتْب "أو " مل أكتْب "املّيض، فإن قلَت إىلاحلال أو االستقبال 

.مىض
االستفهاممهزةمنهامكلعىلوتدخل

أربعة أوجهٍ من " مل وّملا"والفرق بني 
للنفي املُطَلِق، فال جيب استمراُر نفِي مصحوهبا إىل احلال، بل جيوز االستمرار، "مل"أنّ ) ١(



٤٢الصفحة

، وجيوز َعَدمه، ولذلك يِصحُّ أن }٣:اإلخالص{]-,+*پ [{كقوله تعاىل 
"مل أفعل ثمَّ فعلت"تقول
أجزاء الزماِن املايض، حتى َيتصل بِاحلاِل، ولذلك ال فهي للنفي املستغرق مجيع " ّملا"وأما

أنك مل تفعل حتى اآلن، " ّملا أفعل"، ألنَّ معنى قولَك "ّملا أفعْل ثم فعلت"يصحُّ أن تقول 
أيضاً ألن النفي هبا يستغرق " حرَف استغراٍق "هلذا ُتسّمى . يناقُض ذلك" ثم فعلُت "وقولك 

.الزماَن املاَيض كله
ع احلصول، فإذا قلَت بنفي أن امل)٢( فسفرَك " ّملا أسافِرْ "لم ال يتوقَّع حصوله، واملنفيَّ بِلّام ُمتوقَّ

.ُمنتَظرٌ 
.بعدها" ّملا"وال جيوز وقوع ". إن مل جتتهد تندم"بعد َأداِة رشط، نحو " مل"جيوز وقوع ) ٣(
". لوما ُأدخْلها"، َأي "وملَّاقاربت املدينة "، نحو "ملَّا"جيوز حذُف جمزوِم )٤(

، إال يف الرضورة، كقول الشاعر "مل"وال جيوز ذلك يف جمزوم
يوَم األَعاِزِب، اْن َوصلَت واْن ملِ ... احَفْظ َوديَعتََك التي اسُتودعتَها 

، قال العينيُّ ) وإْن مل توَصْل (باملجهول، فيكون التقديُر " إن ُوِصْلَت "وُيروى " وإن مل َتِصْل "أي 
.وهو الصواب

}٧:الطالق{]FGHIJb[ُيطَلُب هبا إحداُث فعٍل، نحو والُم األمرِ 
01234567/.[يُطلَُب هبا تركُه، نحووال الناهية

.}٢٩:اإلرساء{];:89
.والكذبباملظاهرينخدعملمنالواعيالشعب

احلقيقة؟فاجأتناحتىأنفسناعىلنكذْب أمل: لكن
العقل؟صوَت وُنْغَفْل األقوياءَ ننافقوأّملا
.بعداألملِ كلَّ نفقْد فلامَّ ذلكومع



٤٣الصفحة

.يسكنْهُ وملقرصااألمريَبنَى..اللصِ عىلأحٌد يقبْض مل..  املطرِ نزوُل ينقطعْ مل
ُسوُل َهَب ذ. .يتهذْب َوَملَّااْلُغالمُ َكَرب  ْرعُ َطاَب ..يعْد وّملاالرَّ .حيصْد وّملاالزَّ

.النَّافَِذةَ َعِيلٌّ ليفتْح . .اْملَِزاحَكْثَرةَ لتجتنْب 
.كبريُكمْ صغُريُكمليوقرْ . .َعَملهإِْنسانٍ كلُّ ليتقنْ 

.يستطيعونمابكلعنهاوليدافعوا.  .بحريتهماألحرارُ ليتمسك
.حريتكعىليعتديغَريكترتكوال. .اآلخرينحرياِت عىلتعتدِ فال

فوائد
ملا "فإذا قلت " حني"ملا الداخلة عىل الفعل املايض، ليست نافية جازمة، وانام هي بمعنى )١(

ومن اخلطأ إدخاهلا عىل املضارع اذا أريد هبا . حني اجتهد أكرمتهفاملعنى . "اجتهد أكرمته
، ألهنا ال تسبق املضارع "حني جيتهد"يقال بل الصواب أن " ملا جيتهد أكرمه"، فال يقال "حني"معنى 

.إال اذا كانت نافية جازمة
وقعت بعد الواو والفاء فاألكثر تسكينها، نحو إذاإالالم األمر مكسورة، )٢(

]ÈÉÊËÎ[}ثم"وقد تسكن بعد}١٨٦:البقرة".
تدخل الم األمر عىل فعل الغائب معلومًا وجمهوالً، وعىل املخاطب واملتكلم املجهولني )٣(

ويقل . وعىل املتكلم املجهول. ال الناهية عىل الغائب واملخاطب معلومني وجمهولني"وتدخل 
فإن كان مع املتكلم غريه، فدخوهلام عليه أهون وأيرس، نحو. دخوهلام عىل املتكلم املفرد املعلوم

]}~[
وذلك ألنَّ الواحد ال يأمر نفسه، فإن كان معه غريه هان األمر ملشاركة غريه له فيام يأمر به، 

فيستغنى " إفعل"وأقل من ذلك دخول الكالم عىل املخاطب املعلوم، ألن له صيغة خاصة وهي 
.هبا عنه

،تأدباً " دعاء"كان من األدنى إىل األعىل، سمي إناعلم ان طلب الفعل أو تركه، )٤(
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وكذلك }٧٧:الزخرف{]?:89[دعاء، نحو حريف " ال"ووسميت الالم
}٢٨:نوح{]ÓÔÕâ[األمر بالصيغة يسمى فعل دعاء، نحو 

} َسَعتِهِ ِمنْ َسَعةٍ ُذولُِينِْفْق {: الغنىألهلاهللاكخطاب" لألمر"فهيللتوجيهالفعلِ طلبكانفإن
لِيَْقضِ {: النارخلازنالنارأهلكخطاب" للدعاء"فهيلالستعطافالفعلطلبكانوإن

.} َربَُّك َعَلْينَا
نفسك،عىلحقَّكتنَس ال"مثل" للنهي"فهيللتوجيه،" ال"باحلرفالرتكطلبكانإنوكذلك

َزنْ ال{ذلكومن" عليكاهللاِ حقَّ ُهتمْل وال الرتكطلبكانوإن،} َمَعنَااهللاََّإِنَّ َحتْ
نَا{: مثل" للدعاء"فهيلالستعطاف } َأْخَطْأَناَأوْ َنِسينَاإِنْ ُتَؤاِخْذَناالَربَّ

.الرتكتطلبفإهناالثانيةأماالفعل،تطلباألوىلأناالثننيبنيوالفرق
اجلازم فعلني

يف الفعل هكذا بلم وملا... بال والم طالبا ضع جزما 
أي متى أيان أين إذما... وما ومهام وأجزم بإن ومن 

كإن وباقي األدوات أسام... وحيثام أنى وحرف إذما 
:وهي. ثالث عرشة أداةالذي جيزم فعلني 

]OPQRSTUVWXf[، نحو إن)١(
}٢٨٤:البقرة{

يزرين من (فإن قلت ،وغريها مما جيزم فعلني إنام جزمها لتضمنه معناها. وهي أمُّ الباب
.ولذلك بنيت أدوات الرشط لتضمنها معناها) إن يزرين أحد ُأكرمه(، فاملعنى ) أكرْمه

.عملكُتْتقنْ ضمَريكتراقْب إن
.مترْض اهلواءجمرىيفجتلْس نإ

.معهتسافرْ أخوكيسافرْ إن



٤٥الصفحة

ْب إِنْ  َخيِْمشكقِّطاً َتْرضِ
هذهوتسمىاألدوات،هذهبواسطةآخرعىلأمرتعليقتفيدمجلةتدخلالتياألدواتهي

:منوتتكون" رشطيةمجلة"اجلملة
اجلازمةالرشطأدوات- أ

".الرشطفعل"ويسمىاملجزوم،املضارعالفعلعىلوحتتوي: الرشطمجلة- ب
".الرشطجوابفعل"ويسمىاملجزوماملضارعالفعلعىلوحتتوي: الرشطجوابمجلة- ج

:رئيسنيقسمنيإىلالعربيةالكلمةنوعحيثمنتنقسماألدواتهذه
ماإذْ إن،: األولالقسم

الثانيةواألداة،وانظر األمثلة السابقة  والتالية النحاةباتفاقاألوىلاألداةاحلروف،منومها
:التاليةاألمثلةفلنالحظاملشهور،االجتاهعىل

.االبتذالمنتُصنْهمعلامئِها،عىلاألّمةُ ُحتافظإنْ 
.ُرقيّهاعىلُيساعْد فيها،اخللُق هذاَيُسْد َماوإذْ 
ُفواإِنْ ُقْل {: تعاىلاهللاقال .}اهللاََُّيْعَلْمهُ ُتْبُدوهُ َأوْ ُصُدوِرُكمْ ِيف َماُختْ

ان،متى،َمْهَام،َما،َمْن،":الثاينالقسم ".أيّ َحْيُثَام،أنَّى،أيَّ
.األصلبحسباستعامهلاخيتلفلكن" للرشطأسامء"أهنايفتشرتكمجيعهاهذه

،فبنيت ) إن(تضمنت معنى أسامءوبقية األدوات ،) إن(، وهي حرف بمعنى إذ ما)٢(
وذهب ،واألكثر أن هتمل ويرفع الفعالن بعدها،وعمُلها اجلزم قليل. وجزمت الفعلني

.بعضهم إىل أهنا ال جتزم إال يف رضورة الشعر
، فصارت حرفًا "إن"الزائدة للتوكيد فحملتها معنى " ما"، حلقتها لظرفيةا"ذا"وأصلها (

مثلها، ألهنا ال معنى هلا إال ربط اجلواب بالرشط، بخالف بقية األدوات فان هلا، غري معنى 
من جيعلها اسًام -ومن النحاة كاملربد وابن الرساج والفاريس . الربط، معاين أخر، كام ستعلم

) .عتربًا فيها معنى الظرفيةم



٤٦الصفحة

.تندمْ تفعْل ماإذ
}١٢٣:النساء{]ABCDN@[، وهي اسم مبهم للعاقل، نحو َمن)٣(

.كربهيفيتمتعْ ِصَغِرهِ ِيف يتعْب َمنْ 
.َأَذاُهمْ ِمنْ ينُج النَّاسِ َأَذىجيتنْب من

:زهريكقولالرشط،معنىضمنتثميعقل،ملناألصليفوهي
ْس ... كثريةٍ أمورٍ يفُيَصانِعْ ملومن بَِمنَْسمِ وُيوطأْ بأنياٍب ُيرضَّ

]2345678B[، وهي اسم مبهم لغري العاقل، نحو ما) ٤(
}١٩٧:البقرة{
.َعَليهِ تندمْ َوْقتَِك ِمنْ تضيعْ ام

.َثَمنَهُ تغرمْ ُتْتلِْف َما
ْريِ ِيف تنفْق َما زَ اْخلَ .بِهِ ُجتْ
@?<=>;:[نحو ، وهي اسٌم مبهم لغري العاقل أيضًا، مهام)٥(

ABCDEF[}١٣٢:األعراف{
اهللاخيلْفهرياخليفتنفْق هامم
" أكفف"التي هي اسم فعل أمر للزجر والنهي ومعناه " مه"وهي عىل الصحيح، اما مركبة من (

كلمة مواحدة للرشط واجلزاء ويدل عىل هذا أهنا املتضمنة معنى الرشط، ثم جعال " ما"ومن 
الزائدة للتوكيد، ) وما(الرشطية ) ما(واما مركبة من . أكثر ما تستعمل يف مقام الزجر والنهي

فأبدلوا من ) ماما(زيدت عليها كام تزاد عىل غريها من أدوات الرشط ثم كرهوا أن يقولوا 
) .ألف األوىل هاء ليختلف اللفظان

:َمْهَام َما،
:زهريقولذلكومنالرشط،معنىضمنتاثميعقل،الملااألصليفومها
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اوإن... َخلِيَقةٍ منامرئعندتكنْ ومهام ُتْعَلمِ النَّاسِ عىلختفىَخاَهلَ
الزائدة للتوكيد" ما"وقد تلحقها .. ، وهي اسم زمان تضمن معنى الرشطمتى)٦(

.معهأسافرْ أخييسافرْ متى
َن معنى الرشِط َأّيانَ )٧( الزائدُة للتوكيد، " ما"وكثريًا ما تلحُقها ..، وهي اسم زماٍن َتضمَّ
فصارتا . بمعنى حني" آن"املتضمنة معنى الرشط و" أي"، فهي مركبة من "أي إن"وأصلها (

) .بعد الرتكيب اسًام واحدًا للرشط يف الزمان املستقبل مبنيًا عىل الفتح
.أجبْكتنادِ أيانَ 

" ما"وكثريًا ما َتلحُقها " أيَن تنِزْل أنِزْل "، وهي اسُم مكاٍن، َتضّمَن معنى الرشط، نحو أينَ )٨(
}٧٨:النساء{]Ö°¯®¬[الزائدُة للتوكيِد، نحو 

أصحبْكتذهْب أين
، وهي اسُم مكاٍن َتضمن معنى الرشط"ما"، وال َتلحُقها أنَّى)٩(
.يكرمْ العلمذوينزْل ىأن
، ، وهي اسُم مكاٍن َتضمَن معنى الرشط، وال جتزم إالّ ُمقرتنًة بام، عىل الصحيحَحيُثام)١٠(

.الزرعينمُ مطرٌ ينزْل حيثام
َن معنى الرشط، فتقتيض رشطًا وجوابًا جمزومني عنَد كيفام)١١( ، وهي اسٌم ُمبَهٌم تضمَّ

كيف جتلْس "، َأم ال، نحو "كيفام تكْن يكْن قرينَُك "، نحو "ما"الكوفيني، سواٌء َأِحلقتها 
".َأجلْس 

، تقتيض رشطاً وجزاًء، وال جتزُم، فهام بعدها مرفوعان "إذ"أما البرصيوَن فهي عندهم بمنزلة 
.مل جتزمغري أهنا باالتفاق تقتيض فعلِني ُمتفَقِي اللفظ واملعنى، كام رَأيَت سواٌء َأجزمَت هبا َأم 

كيفام تكتب "وال. الختالف لفظ الفعلني ومعنامها،"كيفام جتلس أذهب"فال جيوز أن يقال (
.وإن اتفق لفظهامأي أخرزها وأخيطها الختالف معنى الفعلني،"الكتاب أكتب القربة
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) .الختالف لفظ الفعلني وإن اتفق معنامها" كيفام جتلس أقعد"وال 
يعامْلكصديقكتعامْل كيفام

وهي، من بِني أدوات الرشط، ُمعربٌة . وهي اسٌم مبهٌم تضمَن معنى الرشط. أيُّ )١٢(
باحلركات الثالث، ملالزمتها اإلضافة إىل املفرد، التي تبعُدها من شبه احلرف، الذي يقتيض 

قولُه تعاىل ، ومثاُهلا منصوبةً "أيُّ امريٍء َخيْدم ُأمتَه ختدْمهُ "بناَء األسامء، فمثاُهلا مرفوعًة 
]abcdefgr[بأي قلم تكتْب ، ومثاُهلا جمرورةً }١١٠:اإلرساء

."ْأكتْب، وكتاَب أيٍّ تقرْأ َأقرأْ 
وقد حيذف املضاف إليه فيلحقها التنوين عوضاً منه، كام يف . إىل املفردلإلضافةوهي مالزمة "

".كتاب أي رجل"وكام يف املثال الرابع، إذ التقدير "ي اسم تدعواا"إذ التقدير . اآلية الكريمة
ÎÏÐ[الزائدُة للتوكيد، كاآلية السابقة، وكقوله تعاىل " ما"وجيوز أن تلحقها 

ÑÒÓÚ[}٢٨:القصص{
.تبتهْج تدخْل بستانأيّ 
".للعاقلاستعملت. "تنصْحهتصادْقهامرئأيّ 

".العاقللغرياستعملت. "حتذْرهمرةيؤذكيشءوأي
".للزماناستعملت. "تغتنْمهالفرصةفيهتسنْح وقتوأيّ 
".للمكاناستعملت. "تسكنهفيهرزقكجتْد مكانٍ وأيّ 
كانفإنإليه،املضافمنمعناهاتستمدفهيإليه،تضافمابحسب" أي"كلمة: النحاةقال

َماَأّياً {: القرآنقولشواهدهاومنله،فهياملكانأوللزمانكانوإنله،فهيلغريهأوللعاقل
ْسنَىاْألَْسَامءُ َفَلهُ َتْدُعوا .}اْحلُ

وهي اسُم زماٍن تضمَن معنى ) . إذا ما(الزائدُة للتوكيد، فيقاُل ) ما(، وقد َتلحُقها إذا)١٣(
وال جتزم إال يف الشعر، كقول الشاعر . الرشط
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لِ ... إستَْغِن، ما أغناَك ربَُّك، بالِغنى  وإذا ُتِصبَْك َخصاَصٌة َفتََجمَّ
إذا أخذُمتا َمضاِجَعكام، "وقد ُجيَزُم هبا يف النثر عىل قِلَّة ومنه حديُث عيل وفاطمة، رَيض اهللا عنهام 

ا أربعًا وثالثني ."ُتَكربِّ
والثانية َتدخل عىل ما هو ُحمّقُق . أن األوىل تدخل عىل ما ُيَشكُّ يف حصولهِ ) إنْ (والفرُق بني 

) إذا جئت َأكرمُتَك (، فأنَت شاكٌّ يف جميئه، وإن قلَت ) إن جئت أكرمتك(فإن قلَت . احلصول
.، فأنَت عىل يقني من جميئه

وذلك أن أدواِت الرشط إنام جتزم لتضمنها . الرشطية" إن"واجلزم باذا شاذ، للمنافاة بينها وبني (
) .موضوعة للتحقيق فهام متنافيتان"إذا"والشك، وكلمة لإلهبامالتي هي موضوعة " إن"معنى 
:الزائدة"ما"ـ بالرشطأسامءاقرتان

استعامهلامحنيالزائد" ما"باحلرفتقرتناأنبدال" حيثإذ،"األداتنيأناألشموينذكر
".حيثامما،إذ: "فيقالللرشط،

ماراجعبه،اقرتاهناعدمأو"ما"باحلرفاقرتاهناجيوز" أيأين،أيان،متى،إن،"األدواتوأن
.شواهدهامنسبق

.مطلًقابهتقرتنفال" أّنىمهام،ما،من،"األدواتباقيأما
.فأكرمهزيداَترَ إما:مثلالنون،فيهافتدغم"إن"بعدالزائدة" ما"وقوعيكثر

زائدحرفمااإلعراب،منلهحملالالسكونعىلمبنيرشطحرفإنما،إِنْ أصلها: إما
.اإلعرابمنلهحملالالسكونعىلمبني

يفكحاهلامفردإىلإلضافتهامعربةفهي" أي"عدافياممبنيةكلهافهيالرشطأسامءأما
.جزاءهجيدخريايعملرجلأيُّ :مثلاالستفهام

جمرورإليهمضافورجلمضاف،وهومبتدأ،الظاهرةبالضمةمرفوعرشطاسم: أي
".اخلربهيالرشطومجلة"الظاهرةبالكرسة
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:الرشطأسامء
.لوما،إذإن،:هيواحلروفأسامء،وإماحروفإماالرشطيفتستعملالتيالكلامت

:فيهاوتقول
.اإلعرابمنلهحملالالسكونعىلمبنيرشطحرف: إن
.اإلعرابمنلهحملالالسكونعىلمبنيرشطحرف: ماإذ
منلهحملالالسكونعىلمبنيالرشطالمتناعاجلوابامتناععىليدلرشطحرف: لو

.اإلعراب
:ييلفيامنوردهامعينةاستعامالت" إِنْ "للحرفأنإال

رخواآلالرشطفعلأحدمهاأوحمال،أولفظاجمزومانفعالنبعدهايأيتأناملفروض- أ
املذكور،الفعليفرسهفعالبعدهاتقدراحلالةهذهويفاسم،بعدهايأيتقدولكنجوابه،

.فأكرْمهجاءزيٌد إن:مثل
.اإلعرابمنلهحملالالسكونعىلمبنيرشطحرف: إن

.املوجودالفعليفرسهحمذوفلفعلفاعل: زيد
.عليهحتاسْب تعمْل عملأيُّ 
".الرشطلفعل"بهمفعولالظاهرةبالفتحةمنصوبرشطاسم: أي
:فهياملبنيةالرشطأسامءأما
.إذا-حيثام- أنَّى- أين- أيان- متى- مهام- ما-من

:مثلاجلملة،يفموقعهاحسبتعرب: َمن-١
.ينجحيذاكرمن
".خربهالرشطومجلة"مبتدأرفعحمليفالسكونعىلمبنيرشطاسم: من
.أصادقهتصادقمن
".الرشطلفعل"بهمفعولنصبحمليفالسكونعىلمبنيرشطاسم: من
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.بهأثقتثقبمن
عىلمبنيالرشطاسمومناإلعراب،منلهحملالالسكونعىلمبنيجرحرفالباء: بمن

".الرشطبفعلمتعلقانواملجرورواجلار"بالباءجرحمليفالسكون
".من"مثلاجلملةيفموقعهاحسبتعربالعاقللغري: ما-٢
:مثلإعراهبا،وتعرب" ما"معنىعىلتدل: مهام-٣

.اهللايعلمهتعملمهام
أيَّ : الكالمومعنى" الرشطلفعل"بهمفعولنصبحمليفالسكونعىلمبنيرشطاسم: مهام

.اهللايعلمهتعمليشء
:مثل. الرشطفعلفيهوالعاملدائامزمانظرفيعربان: وأيانمتى-٤

.أكرْمكتأِت متى
".الرشطلفعل"زمانظرفنصبحمليفالسكونعىلمبنيرشطاسم: متى

.الرشطفعلفيهوالعاملمكانظرفتعرب: حيثام- أنى-أين-٥
.الناسحيرتْمهيذهْب أين
".الرشطلفعل"مكانظرفنصبحمليفالسكونعىلمبنيرشطاسم: أين
.كريامرجالتأِت تأتهأنَّى
".الرشطلفعل"مكانظرفنصبحمليفالسكونعىلمبنيرشطاسم: أنى

.صديقاجيديذهبحيثام
".الرشطلفعل"مكانظرفنصبحمليفالسكونعىلمبنيرشطاسم: حيثام

فعلليسفيهاالعاملأنيفالظرفيةعىلتدلالتيالسابقةاألسامءعنوختتلف: إذا-٦
:إهناإعراهبايفوتقولاجلواب،وإنامالرشط
.بجوابهمنصوبلرشطهخافضالزمانمنيستقبلملاظرف

.فأكرْمهزيدجاءإذا



٥٢الصفحة

النصبفيهيعملعاملإىلحيتاجالظرفألن؛"إذا"نصبالذيهو" أكرمه"هوالذيفاجلواب
.جاءإذاأكرمه:اجلملةترتيبوكأن

هيالتيالرشطمجلةكانتمجلة،إىلتضافوهيإليه،مضافإىلحتتاج" إذا"إنوحيث
خافضظرف" إذا"إن: قولنامعنىهووهذاإليها،"إذا"بإضافةجرحمليفواقعة" زيدجاء"هنا

.لرشطه
:مثلاملوجود،الفعليفرسهفعالبعدهافنقدراسم"إذا"بعديأيتقد
.فأكرمهجاءزيدإذا
.بجوابهمنصوبلرشطهخافضالزمانمنيستقبلملاظرف: إذا

جرحمليفوالفاعلالفعلمنواجلملةاملوجود،الفعليفرسهحمذوفلفعلفاعل: زيد
.إليهاإذابإضافة

:االستفهامأسامء
فهامواهلمزة،هل:مهاكلمتني،عدافيامأسامء،االستفهاميفتستعملالتيالكلامتكل

.سبقكاماإلعرابمنهلامحملالمبنياناحلرفانوهذانحرفان،
إىلتضافألهنا" أي"وهيواحدةكلمةعدافيامأيضامبنيةكلهافهياالستفهامأسامءأما

:فتقولمفرد،
جاء؟رجلأي
.مضافوهوالظاهرةبالضمةمرفوعمبتدأاستفهاماسم: أي

.الظاهرةبالكرسةجمرورإليهمضاف: رجل
.هوتقديرهجوازامسترتضمريوالفاعلالفتح،عىلمبنيماضفعل: جاء

.خربرفعحمليفوالفاعلالفعلمنواجلملة
قرأت؟كتابأي
.مضافوهوالظاهرة،بالفتحةمنصوببهمفعولاستفهاماسم: أي



٥٣الصفحة

.بالكرسةجمرورإليهمضاف: كتاب
مبنيمتصلضمريوالتاءمتحرك،رفعبضمريالتصالهالسكونعىلمبنيماضفعل: قرأت

.فاعلرفعحمليفالفتحعىل
:التايلالنحوعىلفنعرهبااألخرىاألسامءأما
:مثلجر،أونصبأورفعحمليفتكونفقداجلملة؛يفموقعهاحسبتعرب: َمنْ -١

".خرببعدهالفعليةواجلملة"مبتدأرفعحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟جاءَمن
.خرببمحذوفمتعلقاجلملةوشبهمبتدأ،َمن؟كريمخلقهَمن
يفاإلشارةواسممقدم،خربرفعحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسممن؟هذامن

".زيدهذا: اإلجابةألن"مؤخرمبتدأرفعحمل
".بعدهللفعل"بهمفعولنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟اليومرأيتمن
عىلمبنياستفهاماسممنالستة،األسامءمنألنهبالواومرفوعمقدمخرب: أبو؟هذاَمنأبو

".مؤخرمبتدأاإلشارةواسم"إليهمضافجرحمليفالسكون
:فتقولمن،مثل: ما-٢
.خربالفعليةواجلملةمبتدأ؟بكجاءما
.خرببمحذوفمتعلقاجلملةوشبهمبتدأ؟نيتكيفما
".مؤخرمبتدأاإلشارةواسم"مقدمخربرفعحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟هذاما
".بعدهللفعل"بهمفعولنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟اليومفعلتما

:اآليتالنحوعىلجيري" ومامن"إعرابأننالحظ: ملحوظة
.مبتدأفهاممجلةشبهأواسميةمجلةبعدمهاكانإذا-١
.بهمفعولأومبتدأفهامفعليةمجلةبعدمهاكانإذا-٢
.مقدمخربفهاماسمبعدمهاكانإذا-٣

:فتقولوجوبا،ألفهاألغيتجربحرفمسبوقة" ما"كانتوإذا



٥٤الصفحة

:فتقولالسكت،هاءاملحذوفةاأللفعنعوضتعليهاوقفتفإذا... َعمَّ بَِم،ِملَ،
.عمهبمه،مله،

 َ هذا؟فعلتِمل
.اإلعرابمنلهحملالالكرسعىلمبنيجرحرفالالم

واملجرورواجلاربالالم،جرحمليفاملحذوفة،األلفعىلالسكونعىلمبنياستفهاماسمما
.اآليتبالفعلمتعلق

:أوجهثالثةعىلتعرهباأنتستطيع: ماذا
؟يدكيفماذا: مثلاإلعراب،منموقعهاحسبفتكونواحدةكلمةجتعلهاأن- أ

".خرببمحذوفمتعلقواملجرورواجلار"مبتدأرفعحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم
" ... اآليتللفعل"بهمفعولنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟فعلتماذا

.وهكذا
الكالم،منموقعهاحسب" ما"وتكوناإلعراب،منهلاحملالزائدة"ذا"جتعلأن- ب

يدك؟يفماذا:فتقول
متعلقاجلملةوشبهزائدة،وذامبتدأ،رفعحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم: ما

.رفعحمليفخرببمحذوف
يدك؟يفماذا:فتقول،"ما"عنخرباموصولاسم" ذا"جتعلأن-جـ
.مبتدأرفعحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم: ما
صلةبمحذوفمتعلقواملجرورواجلارخرب،رفعحمليفالسكونعىلمبنيموصولاسم: ذا
.اإلعرابمنلهحملال

. "ذا"بزيادةللقولمعنىالإذالثاين؛الوجهتركونرىواملعربني،النحاةبعضيقولهماهذا
ماذا: "يتساوىالإذ؛"ما"عنختتلف" ماذا"ألنالثالث؛الوجهاللغويةالدقةإىلواألقرب

"ماذا"بـالسؤالإذواحدة؛إجابةيطلبانالالسؤالنيوأرى،"قرأت؟ما"و" قرأت؟



٥٥الصفحة

:فتقول. معرفاحمدداشيئايطلب؟الذيما: أي
.أمساشرتيتهالذيالكتابقرأتأو،النحوكتابقرأت

مفرداسممع" ماذا"تستعملالولذلكنكرة؛تطلبأهنافاألغلبوحدها" ما"بـالسؤالأما
هذا؟ماذازيد؟ماذا:تقولفالمقدما،خربا

هذا؟مازيد؟ما: تقولبل
.كتابهذا. طبيبزيد: واإلجابة

واسممقدماخرباتقعانحني"ومامن"بنيالغائبضمرياستعاملالناسبنييشيع: تنبيه
فاطمة؟هيمنزيد؟هومن:يقولونإذصحيح؛غرياستعاملوهومؤخرا،مبتدأيقعمفرد

الكلمة؟هيماالنحو؟هومااخلوارج؟هممن
زيد؟من:نقولأنجيبولذلكوظيفة؛هناالضمريهلذاوليسهذا،كلالعربيةتعرفالإذ

الكلمة؟ماالنحو؟مااخلوارج؟منفاطمة؟من
:فتقولبعدمها،وحدهجاءإذاالضمريويستخدمنعم،

هي؟ماهو؟ماهم؟منأنت؟من
:مثلدائام،مكانظرفتعرب: أين-٣

عيل؟ذهبأين
".اآليتللفعل"مكانظرفنصبحمليفالفتحعىلمبنياستفهاماسم
بيتك؟أين

مقدمخرببمحذوفمتعلقوهو"مكان،ظرفنصبحمليفالفتحعىلمبنياستفهاماسم
".املؤخرللمبتدأ

:مثلدائام،زمانظرفتعرب: متى-٤
عيل؟جاءمتى
".اآليتللفعل"زمانظرفنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم



٥٦الصفحة

السفر؟متى
مقدمخرببمحذوفمتعلقوهو"زمانظرفنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم

".املؤخرللمبتدأ
:مثلاملستقبل،عىلللداللةدائامزمانظرفتعرب: أيان-٥

تسافر؟أيان
".اآليتالفعل"زمانظرفنصبحمليفالفتحعىلمبنياستفهاماسم

:غريليسإعرابانلهالظرفعىلالدالاالستفهاماسمأنلكيتضح: ملحوظة
.مقدمخرببمحذوفمتعلقفهواسمبعدهكانإذا-١
.الفعلهبذامتعلقظرففهوفعلبعدهكانإذا-٢
أنت؟كيف:نحويفخرباتعرب:كيف-٦

يفالفتحعىلمبنيمنفصلضمري: أنت. مقدمخربرفعحمليفالفتحعىلمبنياستفهاماسم
.مؤخرمبتدأرفعحمل

.كانخربنصبحمليفالفتحعىلمبنياستفهاماسمكنت؟كيف
جئت؟كيف:مثل،حاالتعرب

.حالنصبحمليفالفتحعىلمبنياستفهاماسم
:غريليسإعرابانإذن" كيف"لـ
.تامفعلبعدهاكانإذاحاًال تكون-١
.ناقصفعلأواسمبعدهاكانإذامقدماخًرباتكون-٢
مفردمتييزبعدهايأيتولذلكإهبامه؛يوضحماإىلحيتاجمبهم،استفهاماسموهي: كم-٧

حرض؟طالًباكم:التايلالوجهعىلوتعربمنصوب،
.مبتدأرفعحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم

".خربرفعحمليفالفعليةواجلملة"الظاهرةبالفتحةمنصوبمتييزطالًبا



٥٧الصفحة

."املؤخرللمبتدأ"مقدمخربرفعحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟مالككم
؟جنيًهاكم: أيحمذوًفا؛متييًزاهلايقدرونوالنحاةالعربية،يفمستعملةاجلملةهذه: ملحوظة

مالك؟فداًناكمأوبيًتا؟كمأو
".اآليتللفعل"بهمفعولنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟قرأتكتاباكم
".اآليتللفعل"زمانظرفنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟قرأتساعةكم
".اآليتللفعل"مكانظرفنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسمرست؟ميًال كم
".اآليتللفعل"مطلقمفعولنصبحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم؟رضبَتهرضبةكم
مبهماسمألهنابعدها؛الذيالتمييزمنموقعهايعرف"كم"أنلكيتضحاإلعرابهذامن
التيالكلمةفتدلكالسؤال،عنجتيبأنيمكنكاملوضوعهذامعرفةلكييرسوممابينّا،كام

.اإلعرايبموقعهاعىل"كم"حمل- اإلجابةيف-أحللتها
ويفجر،بحرف"كم"جرتإذاإالمطلقا،جرهجيوزوالسبقكاممنصوبمفرد" كم"متييز
مضمرةبمنجمروراهناويكونجره،وجيوزاألكثروهومتييزها،نصبجيوزاحلالةهذه

هذا؟اشرتيتقرًشابكم:فنقولباإلضافة،الوجوبا،
.اإلعرابمنلهحملالالكرسعىلمبنيجرحرف: الباء
.بالباءجرحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم: كم

.الظاهرةبالفتحةمنصوبمتييز: قرشا
اشرتيته؟قرشٍ بكم
.اإلعرابمنلهحملالالكرسعىلمبنيجرحرف: الباء
.جرحمليفالسكونعىلمبنياستفهاماسم: كم

.وجوبامضمرةبمنجمروراسم: قرش
الذينالطالبعددكم:فيقولون"عدد"كلمةمع" كم"استعاملالناسبنييشيع: تنبيه

نجحوا؟



٥٨الصفحة

:منصوبامفردامتييزاتطلب"كم"ألنصحيحة؛غريمجلةوهي
ما: فتقول،"ما"إالأمامكفليس" عدد"كلمةاستخدامإىلاضطررتوإذا،"؟... طالباكم"

نجحوا؟الذينالطالبعدد
ُط واجلواب الرشَّ

بَقْد، أو لن، أو ما النافيِة، أو السني جيب يف الرشط أن يكون فعًال خَربيا، ُمترصفًا، غَري ُمقرتٍن 
.أو سوف

ٌر، كقوله تعاىل  ¹º¸[فإن وقع اسٌم بعد أداةٍ من أدوات الرشط، َفُهناك فعٌل ُمقدَّ

»¼½Ë[}فأحٌد فاعٌل لفعٍل حمذوف، هو فعل ، }٦:التوبة
.املذكورُة ُمفرسٌة للفعل املحذوف" استجارك"ومجلُة . الرشط

كاالستفهام -من أدوات الطلب ّي ما ليس أمرًا، وال هنياً وال مسبوقاً بأداةرباملراد بالفعل اخل
.فلذلك كلُّه ال يَقُع فعال للرشط- والَعْرِض والتّحضيض 

أي األصُل فيه أن يكون صاحلًا ألن يكون . واألصل يف جواب الرشط أن يكون كفعل الرشطِ 
فيجُب حينئٍذ اقرتانه بالفاءِ ، غري أنه قد يقُع جواباً ما هو غري صالٍح ألن يكون رشطاً ،رشطاً 

تها يف حملِّ جزٍم ،لرتبَِطُه بالرشط، بسبب فْقِد املناسبِة اللفظيَّة حينئٍذ بينهام وتكون اجلملُة بُرمَّ
.عىل أهنا جواب الرشط

، لربطها اجلواب "وفاَء الربط، لُِوقوعها يف جواب الرشط، "فاَء اجلواب"وتسمى هذه الفاء 
.بالرشط

َمواِضُع َرْبِط اجلواِب بالفاءِ 
مجلةيقعأنيصحالماكل"هيواحدةمجلةيفالنحاةخلصهفيامبالفاءالرشطجوابيقرتن
""رشط

وبالتنفيسوبقدولنْ وبام... وبجامدطلبيةاسمية



٥٩الصفحة

.جيب ربُط جواِب الرشط بالفاِء يف اثنْي عَرش موضعاً "
]Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë   [َأن يكون اجلواُب مجلًة اسميًة نحواألول

}١٧:األنعام{
bcdefghi l k j[أن يكوَن فعال جامدًا، نحو الثاين

   y p o n m[الكهف
آل {]< ? @ M E D C B A   [َأن يكون فعًال َطلبيًا، نحو الثالُث 
}٣١:عمران
¯[: أن يكون ماضيًا لفظاً ومعنًى، وحينئٍذ جيُب َأن يكون مقرتنًا بَقْد ظاهرًة، نحو: الرابعُ 
°±²³´µ¶¸Ê[}رةٌ .} ٧٧:يوسف v [نحو، أو ُمقدَّ

   ¡ | { z y x w[}٢٦:يوسف{
َأال . كذلكلوجب أن يكون الفعل املايض هنا مستقبل املعنى، وليس األمر " قد"ولو مل تقدر (

ان جئتني "وان قلت "إن جتئني أكرمتك"، كان املعنى "إن جئتني َأكرمتك"ترى َأنك ان قلت 
") .إن جتئني فقد سبق إكرامي إياك فيام مىض"فاملعنى "فقد أكرمتك

".إن َتذهْب فقد َأذهُب : "َأن يقرتن بَقْد، نحو: اخلامُس 
]V I H G F E D   [: أن يقرتَن بام النافية، نحو: السادُس 

}٧٢:يونس{
آل {]ÀÁÂÃÄÅÉ¿[: أن يقرتَن بَِلْن، نحو: السابعُ 
}١١٥:عمران
:َأن يقرتَن بالسني، نحو: الثامنُ 

]jklmnopqr[}١٧٢:النساء{



٦٠الصفحة

ABC@?<=[:نحوأن يقرتَن بسوَف،: التاسعُ 

DL[}الفقر: والعيلةُ . }٢٨:التوبة.
، نحو العارش َر بُِربَّ إن جتيْء فربام أجيءُ "أن ُيصدَّ

َر بكأنام، نحو احلادي عَرش  01/.-,+*()[أن ُيصدَّ

2345J[}٣٢:املائدة{
ر بأداِة رشط، نحو الثاين عَرش  ÍÎÏÐÑÒÓÔÕ[أن ُيصدَّ

Ö×ØÙÚÛÜÝÞßë[}منونحو َأن تقوَل }٣٥:األنعام
ْب منه ".ُجياِوْرك، فإن كان حسَن اُخللِق فتقرَّ

فإن كان اجلواُب صاحلًا ألن يكون رشطًا فال حاجة إىل ربطه بالفاء، ألن بينَهام ُمناسبًة لفظيّة 
. إِال أن يكون ُمضارعًا . ُتغني عن ربطه هبا

ØÙ[ومن الربط هبا قوله تعاىل ،"إن َتعودوا َنعْد "وترُك الرابِط أكثُر استعامالً، نحو 
ÚÛÜÝâ[}وقولُه }٩٥:املائدة]ÔÕÖ×ØÙÚÛÜ

}١٣:اجلن{]
ًة " إذا"أو " إن"الفجائّيُة، إن كانت األداُة " إذا"وقد َختُلف فاَء اجلواِب  وكان اجلواُب مجلًة اسمّيًة خربيَّ
]W V U T S R Q P O N   [، نحو "إنَّ "غَري مقرتنٍة بأداةِ نفِي أو 

̧ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹   [، ونحو }٣٦:الروم{  ¶[
.}٤٨:الروم{



٦١الصفحة

ط حذُف فْعِل الرشَّ
َتكلَّْم بخٍري، وإالّ فاسكْت "اُملرَدفِة بِال، نحو " إن"قد ُحيذُف فعُل الرشِط بعَد 

ْم عليْك "، كقوهلم ُمرَدفًة بِال" َمنْ "وقد يكون ذلك بعد فسّلْم عليه، ومن ال، فال تعبأْ َمْن ُيَسلِّ
".به

ْد "والتقديُر " ُجد تُسْد "ومما حيذُف فيه فعُل الرشِط أن يقَع اجلواُب بعَد الطلب، نحو  ُجْد، فإن َجتُ
."تُسْد 

ط حذف جواب الرشَّ
أنَت فائٌز إِن "ُحيَذُف جواَب الرشِط إن دلَّ عليه دليٌل، برشط أن يكون الرشُط ماضياً لفظًا، نحو 

".أنَت خاٌرس إن مل جتتهْد "، أو مضارعًا ُمقرتناً بَِلْم، نحو "اجتهدَت 
) .، ألن الرشط غري ماض، وال مقرتن بلم"أنت فائز إن جتتهد"وال جيوز أن يقال (

.وُحيذُف إما جوازًا، وإما وجوباً 
َر الرشُط نفُسُه َفُيحذُف جوازًا، إن مل يكن يف الكالم ما َيصُلُح ألن يكوَن جوابًا، وذلك بأن ُيشعِ 

]ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜë[باجلواب، نحو 
َأُتكرُم أي إن استطعَت فافعل، أو بأن يقَع الرشط جوابًا لكالم، كأن يقول قائل }٣٥:األنعام{

".إن اجتهد ُأكرْمهُ "، أي "إن اجتهَد "، فتقوُل سعيداً 
م الدال عىل جواب . وُحيذُف وجوبًا، إن كان ما َيُدل عليه جواباً يف املعنى وال فرق بني أن يتقدَّ

َط الرشط بني القسم وجوابِه، أو يتأخرَ " َأنت فائٌز إن اجتهدَت "الرشط، نحو  عنه، كأن َيتَوسَّ
سط الرشُط بَني ُجزَءي ما يُدل عىل جوابه واهللاِ، إن قمَت ال أقومُ "نحو  أو َيكتنَفُه، كأن َيتوَّ
.أنَت، إن اجتهدَت، فائزٌ "نحو 
فائدة

فإن اجتمَع رشٌط وقسٌم ومل يسبقهام ما يقتيض خربًا،. كذلكالرشُط يقتيض جوابًا، والقسم 



٦٢الصفحة

كاملبتدأ أو ما َأصله املبتدأ، كان اجلواب للسابق، وكان جواب املتأخر حمذوفًا، لداللة جواِب 
فأُقْم جواُب الرشط، وجواُب القَسم حمذوف، " إن ُقمَت، واهللا، أُقم"فأن قلَت . األول عليه

، فأقومنَّ جواُب القسم، واهللاِ، إن قمت ألُقومنَّ وإن قلَت . لداللة جواب الرشط عليه
/.-,[وجواب الرشط حمذوف، لداللة جواب القسم عليه، قال تعاىل 

0123456789:;<=>?[
ريجواُب القسِم املدلوِل عليه بالالم، ألن التقد) ال يأتون(فجملة }٨٨:اإلرساء{
.وجواب الرشط حمذوف، دلَّ عليه جواُب القسم". واهللا لئن اجتمعت"

وقد ُيعطى اجلواب للرشط، مَع تقدِم القسم، يف رضورة الشعر 
مفإن جعلتهفإن. للقسمجعُلهُ وجازَ للرشط،اجلوابجعلجازخربًا،يقتيضماعليهامتقدَّ

جيتهدإنواهللاِ،زهريٌ "قلتللرشط،أعطيتهوإن" ألكرمنَّهجيتهد،إنواهللازهٌري،"قلت. للقسم
أَ َرجح،للرشطجعلهَأنريبوال. للرشطاجلوابإعطاءَ أوجبمنالعلامءومنُأكرْمه،

مسواءٌ  فاجلوابخربًا،يقتيضمايتقدمهامملإذاَأما. عنهتأخرَ أمالقسم،عىلالرشطُ أتقدَّ
.َأسلفناكاممنهام،للسابق
طحذُف  معاً واجلوابالرشَّ

خاّص وذلكدليل،عليهامَدلإنوحَدها،األداةُ وتبقىمعًا،واجلواُب الرشطُ ُحيذُف قد
كقولهللرضورة،بالشعر

وإنْ قالتُمْعِدمًا؟فقرياً كانَ ... وإنْ َسْلَمى،ياالعمِّ بناُت قالْت 
اآلخروقول. رضيُتهُ فقدُمعِدماً فقرياً كانوإنأي

أْينَامُتصاِدُفهُ َفَسْوَف ... خيشهاَمنْ املنِيََّة،فإنَّ 
.ُتصادفهيذهْب َأينامَأي

فيجوزواجلواب،الرشطُمتعّلقاتمنيشءٌ بقيإنأما. قلَّةعىلالنَّثريفجيوزُ وقيل



٦٣الصفحة

الومنأي،"فالالومنعليه،فسلَّمعليك،سلَّمَ من"قوهلمومنهونثٍر،شعريفحذفهام
ومن"أيفال،الومنأحسَن،فقدفعَل منداودأيبحديُث ومنهُ عليه،تسلمْ العليك،ُيسلَّمْ 

إن"أي،"وإنفخريًا،خرياً إن"بأعامهلمَجمِزيونَ الناُس "وقوهلم،"أحسنَ فاميفعْل مل
".فُيْجَزْونَ عملواوإنخريًا،فُيجَزونَ خريًا،عملوا

حمذوف،ملبتدأخربأنهعىلالفاءبعدمابرفع" فرشرشاً وانفخرياً خرياً إن"تقولأنوجيوز(
عىلجزمحمليفواخلرباملبتدأمناجلملةفتكون، رشفجزاؤهم،خريفجزاؤهموالتقدير

) .الرشطجوابأهنا
بالطََّلباجلزمُ 

أوَعرض،أواستفهامٍ أوهنٍي،أوأمربعديقعكأنُجيَزمُ الطلِب بعدجواباً املضارعُ وقعَ إذا
،أوَمتَنٍّ أوحتضيٍض، تزوُرناَأال. ُتْؤَجرْ خريًا،َتفعُل َهْل . َتُسْد َتكسْل ال" َتفزْ َتعلَّم"نحوترجٍّ

ليتني. خرياً تنْل جتتهُد هالّ . مرسوراً َأكنْ اجتهدُت ليَتنيخريًا،تنْل جتتهُد هال. مرسوراً تكنْ 
".بالسعادةَتُفزْ الهُتطيعُ لعلَك . مرسوراً أكناجتهدُت 

،ُجْد "َتُسْد ُجْد قولكفتقدير. الرشطفعلِ معَ املحذوفةِ بإنهوإنامالطَّلِب،بعدالفعلِ وجزمُ 
ْد فإن خرياً تفعلفإنخريًا؟تفعُل هل"ُتْؤَجرْ خريًا؟تفعلهلقولكوتقديرُ . "َتُسْد َجتُ

.الرشطِ معنىلتضمنهِ نفِسهبالطلِب اجلزمإنوقيل. ذلكعىلوقِس"تْؤجرْ 
منغريهاأواالستفهام،أوالنهي،أواألمر،بصيغةيكونأنفيهُيشرتطالالطلبأنَّ واعلم

ُتطيع"كقولكاملعنى،يفطلباً كانإناخلربّي،الكالمبعدالفعلُجيزمبل. الطلبصيغ
". عليهُيثْب خريًا،فعَل امرؤٌ اهللاَإتَّقى"قوهلمومنه.خرياً تلَق َأطعهامَأي،"خرياً تلَق َأَبوَيَك،

.عليهُيثَْب خرياً وليفعْل اهللاَ،لِتَِّق أي
|}z y x w v u t s r q p o   [تعاىلقولهذلكومن

}~�¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°[
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يفاالستفهام،جوابألنهليسواجلزمُ . ذنوبكملكمَيْغفروجاهدواآمنواَأي،} الصف{
تكونقدألنهالرابحة،التجارةعىلبالداللةمرتبطاً ليسالذنوبغفرانألناآلية،صدر

جواباً الفعللوقوعاجلزموإنام. اخلريفعلمبارشةمنأثرهايكونوالاخلري،عىلالداللة
.وجاهدواآمنوابمعنىألهنام،}¢¡�~{|}{لقوله

م،ماكليففاملضارُع، .اللفظيفخرباً كانوإناملعنى،يفطلٍب جواُب ألنهجمزومٌ تقدَّ
اسمَ أيضاً يكونأنجيوزُ بلبعَدُه،اجلزمُ ليَصحَّ الفعلِ بلفظِ األمرُ يكونَ أنجيُب ال) ١(فوائد
ةً ومجلةً ". ُتْؤلْف القبيحعنَصهْ "نحوَأمٍر،فعل ماالً اهللاَُيرُزُقنيَ (نحو،الطََّلبهباُيرادخربيَّ
".الناُس َينَمِ احلديُث حْسُبك"لِريزقني،َأي)األمةبهانفعْ 

منَتدنُ ال{نحوعليه،الرشطية) إن(دخوُل يصحَّ أنالنهيبعداجلزملصّحةُيشَرتطُ )٢(
وجبعليه،إندخوُل َيصلُح ملفإن". تسلمالرشمنتدنُ إال"تقولَأنيصحُّ إذ،} َتْسَلمْ الرش
منتدنإالّ "نقوَل أنيصحُّ الإذهتلك،برفع،"هتلُك الّرش منَتدنُ ال"نحوبعَدُه،الفعلرفعُ 

.الكسائيُّ ذلكوَأجازاملقصوداملعنىلفساد،"َهتلكالرش
قبلُه،عاممسّبٌب الفعَل أنبيانُ ُيقصَد بأن،اجلزاءُ ُقصَد إذاإالالطلببعدالفعُل ُجيَزمُ ال)٣(

رشطٌ هناكليسإذالرفعُ وجَب ذلك،ُيقصدملفإن،الرشطعنُمسبٌب الرشطجزاءَ أنكام
ر، FGH["وقولهُ ،}٦:املدثر{]°¯®¬[تعاىلقولهومنهُمقدَّ

IJ K[}وقوله}٥:مريم]()*+,-./01

}١٠٣:التوبة{]|jklmn[وقولهُ ،}٧٧:طه{]23
الطَّلب،عىلَيُدلُّ باممسبوقةً وكانتبعده،املضارعُ ُينَْصُب التيالسببّيةفاءُ سقطتإذا)٤(

منالفاءَ اسقطَت فإن. َمرَّ كاماُملسبَّب،ارتباطَ قبلهُ بامارتباطهبقاءُ ُقِصَد إناملضارعُ ُجيَزمُ 
."ُأكرْمَك جئني"فقلَت بعدها،ماجزمَت " فأكرَمكجئني"قولك

."السببيةفاء"عىلالكالميفقبُل،منقبله،وماهذاأوضحناوقد
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طاعراُب  واجلوابالرشَّ
واألول. مضارعاً والثاينماضياً األوُل ويكونوماضَيني،ُمضارعِني،يكونانِ واجلواُب الرشطُ 

ُمْقرتنةُمجلةً والثاينماضيًا،أومضارعاً األولويكونقليٌل،وهوماضيًا،والثاينمضارعاً 
.بإذاَأوبالفاء

]¤   z y x w v } | [حونجزُمهام،وجبمضارعني،كانافإن
}٣٨:األنفال{

.ضعيٌف اجلوابورفع
اجلزماجلوابيفجازمضارعًا،والثاينبِلْم،مسبوقاً مضارعاً أوماضيًا،األولكانوإن

والرفعْ َأحسُن،واجلزمُ . الرشطجوابأهناعىلجزم،حمليفمجلتهكانترفعَت فإن. والرفع
GHIJKLMNO[تعاىلقولهاجلزمومن. حَسنٌ 

U[}الشاعرقولالرفعومن}١٥:هود
َحرموالمايلغائٌب الَيقوُل ... َمْسَغبةٍ يومَ خليٌل أتاهُ وإِنْ 

.ورفعهاجلوابجيزم،أقومُ َتْقمْ ملَ إن. أُقمْ تُقمملإن"بِلمْ املسبوِق املضارعيفونقول
زعمهكامبالرضورة،خاصاً وليسقليٌل وذلك(ماضياً والثاينمضارعاً األولكانوإن

مَ مالهُغِفرَ واحتسابًا،ايامناً الَقْدرِ ليلةَ َيْقمْ من"كحديِث األول،جزمُ وجَب ،) بعضهم منتقدَّ
"ِذنبه
]¹¢¡�~{[نحوُجزمَ جوابًا،أورشطاً املايضوقعوان

}٧:اإلرساء{
]ØÙÚÛÜÝâ×[عادَ ومن"نحوبالفاء،مقرتناً مضارعاً اجلوابكانوان

جوابأهناعىلجزٍم،حملِّ يفمجلتهوتكونُ . بعدهارفَعهالتزمتالعرَب ألنَّ جزُمه،امتنعَ 
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.الرشط
جواُب أهناعىلجزٍم،حمّل يفاجلملةكانت،) اذا(أوبالفاءُمقرتنةمجلةاجلواُب كانوان

]]ABCDEFGHIJKL[" نحوالرشطِ،
]NOPQRSTUVW[ونحو،،}١٩:األنفال{
.}٣٦:الروم{

فوائد
جازجازٍم،رشطٍ جواببعد) وثمَّ أوبعضهموزاد(الفاءأوبالواومقرونٌ فعٌل وقعاذا)١(

بأنْ النصُب وجاز. مستأنفةٌ مجلةٌ أنهعىلالرفعفيهوجاز. اجلوابعىلبالعطفاجلزم،فيه
رةً  OPQRSTU[اآليةُ ُقِرَئتوقد. قليٌل وهووجوبًا،مقدَّ

VWXYZ[\f[}عاصمٍ غريِ قراَءةيف) يغفرْ (جيزم،}٢٨٤:البقرة
الشاعرقولالنصبومن. ُشذوذاً عبَّاسٍ البنِ وبالنصبقراَءته،يفوبرفعهالسبعِة،من

وُتْستطارااْلَيَتيكَروانُِف ... َتْرُجُف َفْرَدينِ َتْلَقنيمامتى
وهواجلزمفيهجازوجوابه،الرشطفعلِ بنيالفاءَأوبالواواملقرونُ الفعُل وقعاذا)٢(

عطفاً ،) جتتهْد (بجزم،"أكِرْمَك وجتتهدتستقمْ ان"نحوالرفعوامتنعالنصب،وجازاألكثُر،
رةبأنوبنصبِهَتستِقْم،عىل مجلةمتامقبلاالستئنافيقتيضألنهالرفعُ امتنعوانام. وجوباً ُمقدَّ

. حينئذٍ لالستئناٍف معنىالألنهممنوٌع،وذلك. بينهاممتوسطالفعَل ألنَّ واجلواب،الرشط
متامِ بعَد وقعَ َأواجلواب،بهيقصدوملالرشط،فعلِ بعدالعاطفمنجمردٌ فعٌل وقعان)٣(

احلالموضعيفمجلةٌ َأنهعىلرفُعه،وجاز. قبلهمماَبدٌل أنهعىلجزُمه،جازواجلواب،الرشط
الشاعرقولالرشطفعلبعداجلزمفمن. قبلهمافاعلمن

جاوناراً َجْزالً َحَطباً َجتْد ... ِدياِرنايفبِناُتْلِممْ تأتنامتى تأجَّ
اآلخرقولبعدهالرفعومن
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ُموقِدِ خريُ ِعنْدهاناٍر،َخريَ َجتِْد ... ناِرهَضْوءإىلتْعشوتأتهمتى
2345678["تعاىلقولهواجلواب،الرشطمتامبعدوالرفع،اجلزمومن

". يلَق "منَبدٌل َأنهعىلباجلزم،"ُيضاعْف "ُقِريءَ وقد". العذاُب لهُيضاعف}٦٨:الفرقان{]
.مستأنفةٌ مجلةٌ َأنهعىلَأو،"َيلَق فاعلمنحاليَّةٌ مجلةٌ أنهعىلوبالرفع
الرشطَأَدواتإعراُب 
مكام" ماإذْ "يفخالٍف عىل("ماوإذْ إنْ "ومهاحرٌف،هومامنهاالرشطِ أدوات هوماومنها) . َتقدَّ

زمانٍ ظرُف هوماومنها" وكيفاموَأيْ ومهامومامن"وهيالرشط،معنىتضّمنُمبَهمٌ اسمٌ 
انَ وأنَّىَأينَ "وهيالرشط،معنىتضمنَ  .وإذومتىوأيَّ

."حينام"وهيالرشِط،معنىتضّمنَ مكانظرُف هوماومنها
.الرشطلفعلبهمفعوٌل أنهعىلمنصوبفهومكاٍن،أوزمانٍ عىلدّل فام
لُه،بهمفعوٌل اهناعىلمنصوبةٌ فهيبه،مفعوالُ يطُلُب الرشطفعُل كانإن" ومهامومامن"و

ْل ما"نحو غريفُحتصَّ وإن. "عنهُ ُتسألتفعْل مهام. إليهفأحِسنْ ُجتاِورْ من. الكَِرب يفينفعَك الصِّ
ياً أوالزماً كان خربُه،الرشطومجلةُ مبتدٌأ،أهناعىلمرفوعةٌ فهيمفعوَلُه،استوىفمتعدِّ
َتْفعْلهُ مافاحتملهخطٍب منبكينزلمهامجيِْد،َجيُدَّ من. منهُ َمفرَّ فالالقَدر،بهجييءما"نحو
".جتدوهتفعلوهمهامعليه،فسلَّمْ َتْلَقهُ َمنْ "َتلَقهُ 

يكنْ تكنْ كيفام"نحوالرشط،فعلِ فاعلمناحلالعىلنصٍب موضعيفتكونُ "كيفام"و
".أبناُؤكَ 

فيه،مفعوالً كانتمكان،أوزمانٍ إىلُأضيفتفإنإليه،ُتضاُف مابحَسِب تكونُ "أي"و
مفعوالً كانتمصدرإىلُأضيفتوإن" أسكنْ تسكنبلدٍ ايَّ ". أذهْب تذهْب يومأيَّ "نحو

فحكمهاواملصدر،الظرفغريإىلُأضيفتوإن"ُأكِرمْ ُتكِرمْ إكرامٍ أيَّ "نحوُمطلقًا،
َأيُّ "نحويفومبتدأ،"َتستفدتقرأْ كتاٍب أيَّ "نحويفبهمفعوالً فتكونُ ،"ومهامومامن"حكمُ 
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معرَبةٌ فهي" "إالّ مبنيٌة،الرشطأدواتوكلُّ ".َختدْمهُ ُأّمَتهخيدمْ رجلٍ َأيُّ . َيُسْد َجيُْد رجلٍ 
وتقدم اإلعراب مفصال يف أسامء .رَأيَت كاماملفرد،إىللإلضافةُمالِزمةٌ الثالث،باحلركات

.الرشط فلرياجع 
ْمَسة اْألَْفَعال اْخلَ
للحارضين َأو وتقومانللغابني يقومانَوِهي كل فعل مضارع اتََّصلت بِِه ألف اِالْثنَْنيِ َنْحو 

َوحكم تقومنيللحارضين َأو َياء املخاطبة َنْحو وتقومونللغائبني يقوُمونَ َواو اْجلمع َنْحو 
َا ترفع بُِثُبوت النُّون نِيَاَبة َعن الضمة وجتزم وتنصب بحذفها نَِياَبة َعن  ْمَسة َأهنَّ َهِذه اْألَْمثَِلة اْخلَ

الناصبرفعت األوىل خللوه منَومل تقوموا َولْن تقومواالّسُكون والفتحة َتقول َأْنُتم تقومون 
اِين بلم ونصبت الثَّالِث بلن َوجعلت َعالَمة واجلازم َوجعلت َعالَمة َرفعه النُّون وجزمت الثَّ 

}٢٤:البقرة{]×ÉÊËÌÍ[اَىل النصب واجلزم النُّون قَاَل اهللا تَعَ 
ذف ْزم َوالنّصب اْحلَ األول جازم وجمزوم َوالثَّاِين ناصب ومنصوب وعالمة اْجلَ

:إعراهباوكيفيةاخلمسةاألفعال
ةعقَل يصنعونلعلامءُ ا نونواألدباءاألمَّ .ضمريهايكوِّ

ةُ  .بإخالصهلارسالتهمليؤدُّوابعلامئِهاهتتمُّ الواعيةُ واألمَّ
عايةَ جيدواملإذاواليأسِ باملرارةِ يشعرونفإهنم .والتقديرالرِّ

يندرجنامذجمتثلاملضارعالفعلمنمخسصورهي"اخلمسةاألمثلة"أواخلمسةاألفعال
.بذاهتامعينةأفعاالهبااملقصودوليساألفعال،منكثريحتتها

ياءأواجلامعةواوأواالثننيألفبهاتصلمضارعفعلكل: اخلمسةباألفعالويقصد
.هـ. ااملخاطبة
يكوناألفعالهذهمناملضارعألنمخسة،الثالثةاألفعالهذهأنالسابقالكالمومقتىض

وهذه–املخاطبةياءأو- ثانيةوهذه-اجلامعةواوأو- واحدةوهذه- االثننيألفمع
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مخسة؟؟صارتفكيف-ثالثة
تكوناجلامعةواومتاماومثلهااملخاَطَبْني،أوللَغائَِبْني املضارعمعتأيتاالثننيألفأناحلق

مخس،إذنفتلكاملخاطبة،ياءصورةإليهاويضافصور،أربعفهذهاملخاطبِني،أوللغائِبِني
:اآلتيةاألمثلةفلنالحظ

".للغائِبَنياالثننيأللفمسندمضارع".جيدانيشعران،يؤديان،يكّونان،يصنعان،- 
".للمخاَطَبنياالثننيأللفمسندمضارع. "جتدانتشعران،تؤديان،تكّونان،تصنعان،- 
نون،يصنعون،-  ".للغائِبِنياجلامعةلواومسندمضارع. "جيدونيشعرون،يؤدُّونيكوِّ
".للمخاَطبِنياجلامعةلواومسندمضارع. "جتدونتشعرون،تؤدون،تكّونون،تصنعون،- 
".للمخاطبةمسندمضارع".جتدينتشعرين،تؤّدين،تكّونني،تصنعني،- 

- عقيلابنيفجاءكام-فيقالالرصيف،بالوزنأحياناعنهاويعرباخلمسة،األفعالهيفهذه
".تفعلنيتفعلون،يفعلون،تفعالن،يفعالن،"وهي
يكونون،يصنعون،"األفعال،وجدنااملوضوع،هبابدأالتياألمثلةإىلالنظرعاودناوإذا

" يؤدوا"والفعلالنون،بثبوت- واجلازمالناصبمنلتجردها- مرفوعةاألمثلةيف" يشعرون
.النونبحذف-التعليلالمبعد–منصوب

.النونحذفجزمهوعالمة"مل"بعدجمزومفهو" جيدوا"الفعلوأما
ُقوا{ .}اهللاَِّإَِىل فِيهِ ُتْرَجُعونَ َيْوماً َواتَّ
َوَكاُنواَعَصْوابَِام َذلَِك َمْرَيمَ اْبنِ َوِعيَسىَداُودَ لَِسانِ َعَىل إِْرسائيَل َبنِيِمنْ َكَفُرواالَِّذينَ ُلِعنَ {

.}َيْعَتُدونَ 
.}اْملَْيلِ ُكلَّ َمتِيُلواَفالَحَرْصتُمْ َوَلوْ النَِّساءِ َبْنيَ َتْعِدُلواَأنْ َتْسَتطِيُعواَوَلنْ {

:ذلكعىليتفرعما
:مسألتانالسابقاملوضوعهذاعىليتفرع
الوقايةنونمعالرفعنون: األوىل
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:اآلتيةاألمثلةالحظ
".ُتسعدوننيُتؤنسوَنني،َتزورانِني،َتتذكرانِني،"

والنون"تسعدونتؤنسون،تزوران،تتذكران،"أصلهااألربعةاألفعالهذهأنالبّني من
وياءالفعلبنيتتوسطنونوهيالوقايةنونبعدهاجاءثمالرفع،نونهيههنااملوجودة

النوننيباجتامعالسابقةالصورةعىلفصار- قالواكام-الكرسمنالفعللتقياملتكلم
عىلالنوننيهلاتنيالعربنطقجاءوقدالوقاية،نونوالثانيةالرفعنوناألوىلمتجاورتني،

:اآلتيةالثالثالصور
يفجاءوكام- السابقةاألمثلةيفواضحهوكام-معاهبامفينطقأصلهام،عىلالنوننيبقاء-١

َيالَِقْوِمهِ ُموَسىَقاَل َوإِذْ {: وقوله،}َقْبِيل ِمنْ اْلُقُرونُ َخَلِت َوَقْد ُأْخَرَج َأنْ َأَتِعَدانِنِي{: القرآن
َ َقْومِ  .}إَِليُْكمْ اهللاَِّ َرُسوُل َأينِّ َتْعَلُمونَ َوَقْد ُتْؤُذوَننِيِمل

نطقنالوكاممشددة،نوًنافتصريالثانية،يفوإدغامها- الرفعنون-األوىلالنونإسكان-٢
،"السابقةاألمثلة ،تتذكراينِّ ،تزوراينِّ اهللاََِّأَفَغْريَ ُقْل {: اآليةبذلكقرئتوقد"تسعدوينِّ تؤسوينِّ

اَأْعبُُد َتْأُمُروينِّ  َ اِهُلونَ َأهيُّ .}اْجلَ
تزوراِين،تتذكراِين،: "السابقةاألمثلةنطقنالوكامللنطق،ختفيفااألوىلالنونحتذفأن-٣

.ختفيفااملحذوفةبالنونمرفوعاالفعليكونوحينئذٍ " تسعدوِين تؤسوِين،
الشعرلرضورةالرفعنونحذف: الثانية

والقافيةاملعدودة،والتفاعيلبالوزنالشاعرلتقيدضيقالشعرجمالأن- سبقكام- املعلوم
يفالرفعنونحذفأحياًنالهيباحومماللناثر،يباحالماللشاعريباحفإنهولذلكالالزمة،
اجلاهليةشعراءمنالفصحاءشعريفذلكوردوقدذلك،إىلاضطرإذااخلمسةاألفعال

واإلسالم
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)األفعالأسامء(
يكونأنإماوهو،،عالمتَهُ تقبلالأهناغريَ الفعُل،عليهيدلُّ ماعىلتدلُّ كلمةٌ الفعلاسمُ 

بمعنى،"ُأفٍّ "مثلاملضارع،الفعلبمعنىأو" َبُعَد "بمعنى،"هْيهات"مثلاملايض،الفعلِ بمعنى
.اسَتجْب بمعنى،"آمنيُ "مثلاألمر،فعلِ بمعنىأو،َأَتضّجر

" َمهْ "و،اسُكْت بمعنى"َصهْ "و،أعَجُب بمعنى،"َويْ "و،افرتَق بمعنى" َشَتانَ "األفعالِ أسامءِ ومن
تنَّح بمعنى،"عنياليَك "و،الَزمْ بمعنى،"عليَك "و،واتُركْ َدعْ بمعنى" َبْلهَ "و،انكِفْف بمعنى

.ُخْذهُ أي"القلمَ وهاءَ وهاكَ ها"و،ُحْذهُ بمعنى،"الكتاَب إليك"و،عني
واملذكرواجلمعواملثنىللواحد،"َصهْ "فنقول. للجميعواحدةً صيغةً يلزمالفعلواسمُ 

وعليِك نفَسَك،عليَك "فتقولاملخاطُب فيهفرياعىاخلطاب،كاُف حلقتهُ ماإالواملؤنث،
،وعليكنَّ أنفَسكم،وعليكمأنفَسكام،وعليُكامنفَسِك، عني،وإليِك عني،وإليَك أنفَسكنَّ
الكتاَب،وهاُكامالكَتاَب،وهاكِ الكتاَب وهاكَ عني،وإِليكنّ عني،وإِليكمعني،وإِليكام
".الكتاَب وهاكنَّ الكتاَب،وهاكمُ 

واملعدولواملنقولاملرجتلالفعلاسم
َهْيهاَت "مثلوذلكأفعاٍل،أسامءَ أمرهاأولمنَوضعْت ماوهيُمرَجتلٌة،إمااألفعاِل،أسامءُ 
."وآمنيَ وُأفٍّ 
.إليهُنقلتثمالفعِل،اسمغرييفاستُعملتماوهيمنقولٌة،وإما

عنوإما. َتنَحَّ : أي،عنيوإليَك ألزمها،أينفسَك،كعليَك وجمرورٍ جارٍّ عنإِماوالنّقُل 
: أيأخاكَ كُرْويَد : مصدرٍ عنوإِما. اثُبْت : أي،ومكانَك ،ُخْذهُ : أي،الكتاَب كدونَك : ظرٍف 
َّ وَبْلهَ ،أمِهْلهُ  .ُخْذهُ : أي،"هالكتاَب : "نحوتنبيٍه،عنوإما. وَدْعهُ اتُركهُ : أيالرشَّ

.واحّذرْ انِزْل عنمعدوالنِ ومها،وّحذارِ َكنزالِ معدولةٌ وإما
تصغريمصغروهو. ورفقتأنىأي"رويداً أورواداً سريهيفارود"مصدراألصليف" رويد("

فعلوالالرتك،بمعنىمصدراألصليف) بله". (ارواد"أصلهألنالزوائد،بحذفالرتخيم،
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والالفتح،عىلمبنيأمرفعلاسماآلنوكالمها. "ترك"وهومعناهمنفعلهوإناملفظه،منله
نتهام،فإن. أنتتقديرهوجوباً مسترتضمريوفاعلهاإلعراب،منلهحمل أخاكرويداً "نحونوَّ

عىلمنصوبانمصدرانحينئذفهام" الرشوبلهُ أخيكرويَد نحوأضفتهامأو،"الرشوبلهاً 
بعدوماله،بهمفعولأنهعىلمنصوباملنونبعدوما. املحذوفلفعلهاماملطلقةاملفعولية
) .مفعولهإىلاملصدرإِضافةبابمنإليه،باإلضافةلفظاً جمروراملضاف

ُف املنقوَل،الفعلاسمَ تلحُق التيوالكاف؛ ومجعاً وتثنيةً إِفرادًا،املخاطِب بحسِب َتترصَّ
،وُرَوْيَدكموُرَوْيَدكام،وُرَوْيَدِك،ُرَوْيَدَك،"نحووتأنيثًا،وتذكرياً  وهاِك،وهاَك،وُرَوْيَدُكنَّ
أهناإال". عنيوإِليكنَّ عني،وإِليكمعني،وإِليكامعني،وإِليَك وهاكْن،وهاكم،وهاكام،

داً وقعالتنبيهحرفأواملصدرعنالنقلألنالزمة،غري" وهاكَ ُرَوْيَدكَ "يف َتِرصْ فلمعنها،ُجمَرَّ
ليَك إِ "يفأما". الكتاَب وهاأخاكَ ُرَوْيَد "فتقوُل عنهام،انفكاكهاجيوزلذاالكلمة،منُجزءاً 

فيهوقعقدالنقلألنَّ له،الزمةفهيظرٍف أوجرٍّ حرفعناملنقولمنونحومها" وُدونَك 
يفجازكامعنه،انفكاكهاجيوزاللذااألمُر،هباُيرادواحدةً كلمةً وإِياهافصارهبامصحوباً 

دَ أن" ها"يفوجيوز،"وهاكَ ُرَوْيَدكَ  تلحقهاوأنللجميع،واحدٍ بلفظٍ فتكونَ الكاف،منُجترَّ
. للجميعواحدٍ بلفظٍ ،"هاءَ "فيهايقالأنوجيوز،املخاطببحَسِب فتترصَف الكاُف،

فأنواألفصُح  للمثنى،،"هاؤماً "وللواحدة،" هاءِ "وللواحِد،،"هاءَ "فُيقالمهزُهتا،تترصَّ
أي،} كتابِْيهْ اقرؤُواهاُؤمُ {تعاىلقولهُ ومنهاإلناث،جلمع" َهاُؤنّ "والذكور،جلمع،"هاؤمْ "و

.فاقَرُؤهُ ُخذوهُ 
إليك"ويف. علياألصحاإلعرابمنلهحملالخطاٍب حرٌف " وهاكرويدك"يفوالكاُف (

وجزءالكلمة،منجزءاً صارتألهناالصحيح،عىلهلاإعرابالونحوها"ودونكوعليك
) .برمتهاالكلمةهلذههوإنامفاإلعرابلهإِعرابالالكلمة
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اُملرَجتُل وأما. لغريهيأيتواللألمِر،إِاليأيتال،َكنزالِ واملعدوُل ،كُرويَد املنقوُل الفعلِ واسمُ 
،افَرتقبمعنى،كَشّتانَ للاميضيأيتوقد. األكثرْ وهو،انَكِفْف بمعنى،كَمهْ لألمرفيأيت

.أعجُب بمعنى،"ُويْ "مثلوللمضارع،
.سامعيّ فهومرجتالً،أومنقوالً منهكانوما
دٍ ثالثيٍّ فعلٍ كلمن،"َفعالِ "وزنعىلُيبنىقياّيس فهومعدوالً،منهكانوما ُمتّرصفتامٍّ ُجمرَّ

َأْدِرْك،بمعنى" َدراكِ "نحوالثالثيِّ َمزيدِ منجميُئهُ وشذَّ . وَحذارِ وَنزالِ وَرضاِب َكقتالِ 
.باِدرْ بمعنى،"َبدارِ "و

أنواعثالثةعىلأيضاً األفعالأسامء
) وُرسعانَ ُشكانَ (وافرتَق،أي،) شّتان(وَبُعَد،أي،) َهْيهاَت (منهوردَ وقدماضٍ فعلٍ اسمُ 

هلامبتثليِث ( .أْبطِىءِ أي،) الطاءِ وسكونوكرسهاالباءِ بضمِّ ) ُبطآنَ (وأرسَع،أي،) أوَّ
هْ "منهوردَ وقدمضارعٍ فعلٍ واسمُ  عُ "أي"وآهِ أوَّ َوواهًا،وا،"و،أتضّجرُ أي،وُأفٍّ ،"أتَوجَّ
.يكفيأي) َبَجْل (وَأستحسنُ أي،) وَبٍخ (،َأتعّجُب اي،"َوويْ 

ها،"و،"أمِهْل "أي" ُرَوْيَد "و،انكِفْف أي،"َمهْ "و،اسُكْت أي" ّصهْ "منهوردَ وقدأمرٍ فعلِ واسمُ 
أي،"وبنفِسَك نفَسَك َعليَك "و،ُخذهُ أي،"الكتاَب ولَدْيَك وعنَدَك،وُدوَنَك،وهاَك،وهاَء،

ِزْدينأوحديثَك يفامضِ أي" ِإيهِ "و،ُخْذهُ أيْ ،"الكتاَب إِليَك "و،َتنَحَّ أي،"عنيإِليَك "والَزْمها،
وَحيَّهَل ،ُمِرسعاً وَتعاَل ذلَك إىلَهُلمَّ أي،"العلمِ وعىلاخلِري،وعىلالصالةِ عىلحيَّ "و،منهُ 

ْل أي،"األمرِ إِىل"وعليه،أقبْل أي،"األمرعىل"و،ائتهِ أي،"األمرَ  أي،"باألمر"و،إليهَعجَّ
ْل  أي" آمنيَ "و،) لَك َهْيَت أيضاً ويقاُل (،أِرسعْ أي،) التاءِ بتثليث" (وَهيَت هّيا"وبهَعجِّ

مْ أي،"أماَمَك "و،اثبُْت أي،"مكاَنَك "و،استِجْب  .تأخرْ أي،"وراِءكَ "و،َتَقدَّ
،فالمنهُ املعدودُ أما .سلَف كامقيايسٌّ ألنهُحيَرصُ

:الصدىوبلالندىقطررشحقال يف 
اِعرَقاَل بعدبَِمْعنىَهْيَهاتكاْملَاِيض بِهِ سمىَماَأقَسامَثَالَثةعىلَوُهوَ اْلِفْعلاْسم الشَّ
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نواصلهبالعقيقخيلوهيهاتبِهِ َومنالعقيقَهْيَهاتفهيهات
َمامكبلصاحقلتاذا" اَحلِديثَوِيف اْسُكْت بَِمْعنىصهكاْألَمربِهِ سميَوَما صهْخيطبَواْإلِ
اهللاَقاَل أعجببَِمْعنىوىكاملَُْضارعبِهِ سميَوَما،الّطرقبعضِيف َجاءَ َكَذا"لغوتفقد

الَْكافرينفالحلعدمأعجبَأي}٨٢:القصص{]µ  ́³ ¶̧ ²[َتَعاَىل 
اِعرَقاَل َوافِيهِ َوُيَقال الشَّ

وواهاالزرنبَعَلْيهِ ّرض َكَأنََّام األشنبوفوكَأْنتبِأيبَوا
اِعرَقاَل  الشَّ

وفاهالناَعيناَهاَليْتَياواهاواهاثمَّ لسلمىواها
رَال َأنهاْلِفْعلاْسمَأْحَكامَومن َأنزيداألزمبَِمْعنىزيداَعَليْكِيف جيوزَفَال معمولهَعنيَتَأخَّ
هُ للكسائيخالًفاَعَليْكزيداُيَقال َجازَ الطّلبعىلَداالَكانَ إِذاانهَأْحَكامهَومن.. اجازهَفإِنَّ
ْزمِ نحدثكنزالَتقولَجَوابهِيف املَُْضارعجزم اِعرَوَقاَل نحدثكأنزلَتقولَكَام بِاْجلَ الشَّ

تسرتجييَأوحتمديَمَكانكوجاشتجشأتكلامَوَقْوِيل 
َوَقولهاثبتيَوَمْعنَاهُ لْلِفْعلاْسامَوجعلاْملَْعنىَذلِكَعننقلثمَّ َمَكانظرفاألَْصلِيف فَمَكانك

النُّونحذفجزمهوعالمةَجَوابهِيف جمزوممضارعحتمدي
فتحدثكوصهفتحمديَمَكانكَتقولَال َجَوابهِيف اْلَفاءبعداْلِفْعلينصبَال َأنهَأْحَكامهَومن

للكسائيخالًفا
هْ  والفاعلاإلعراب،منلهحملالالسكونعىلمبنيمضارعفعلاسم: أتوجعبمعنىَأوَّ

.أناتقديرهوجوبامسترتضمري
والفاعل. اإلعرابمنلهحملالالكرسعىلمبنيمضارعفعلاسم: أتضجربمعنىُأف

.أناتقديرهوجوبامسترتضمري
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اهم مراجع البحث
هشامابنالدينمجالاألعاريب،كتبعناللبيبمغني
هشامابنالدينمجال، الصدىوبلالندىقطررشح

هشامابنالدينمجال، مالكابنألفيةإىلاملسالكأوضح
الغاليينىسليمحممدبنمصطفى، العربيةالدروسجامع

أمنيومصطفىاجلارمعىل،العربيةاللغةقواعديفالواضحلنحوا
عيدحممد، املصفىنحوال

الراجحيعبدهالدكتور،  النحويالتطبيق
اهلمداينالعقييلعقيلابنمالكابنألفيةعىلعقيلابنرشح
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املحتويات
٢)املايض واملضارع واألمر(

٢صفات الفعل
٢)الفعل املتعدي(
٣)الفعل الالزم(
٣)املعلوم واملجهول(
٣)الصحيح واملعتل(
٥)املجرد واملزيد فيه(
٦)اجلامد واملترصف(

٧توكيد الفعل
٩اشتقاق املضارع

٩مهزُة الفصلِ 
١٠)ترصيف الفعل مع الضامئر(
١١)إعراب املضارع وبناؤه(

١٣املضارع املرفوع
١٤تقدير اإلعراب

١٦املضارع املنصوب
١٦ونواصُب املضارع

١٦أنْ 
٢٠املصدر املؤول

٢١لنْ 
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٢٢إَذنْ 
٢٦كي

٢٨ان املضمرة
٤١جوازم الفعل املضارع

٤١اجلازم فعال واحداً 
٤١مل وملا

٤٢وال الناهيةوالُم األمرِ 
٤٤اجلازم فعلني

٤٤إن إذ ما، َمن ما
٤٦أنَّىأينَ َأّيانَ مهام متى

٤٧إذاأيُّ كيفامَحيُثام
٤٩الزائدة"ما"ـ بالرشطأسامءاقرتان
٥٠الرشطأسامء
٥٢االستفهامأسامء

ُط واجلواب ٥٨الرشَّ
٥٨َمواِضُع َرْبِط اجلواِب بالفاءِ 

ط ٦١حذُف فْعِل الرشَّ
ط ٦١حذف جواب الرشَّ

ط واجلواب معاً  ٦٢حذُف الرشَّ
٦٣اجلزُم بالطََّلب

ط واجلواب ٦٥اعراُب الرشَّ
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٦٧إعراُب َأَدوات الرشط
ْمَسة ٦٨اْألَْفَعال اْخلَ

٧١)أسامء األفعال(
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